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Komisijas locekles, atbildīgās par konkurences politiku,

NEELIE KROES PRIEKŠVĀRDS

Savu pilnvaru pašā sākumā Komisija ierosināja veidot jaunas partnerattiecības izaugsmei 
un nodarbinātībai, pievēršoties darbībām, kas ir būtiski svarīgas, lai dotu jaunu stimulu 
2000. gadā Lisabonā uzsāktajam reformu procesam. Šo partnerattiecību mērķis ir 
piesaistīt ieinteresētās personas visos līmeņos – ES institūcijās, dalībvalstīs, starp 
uzņēmumiem un pilsoņiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības stabilu un ilglaicīgu 
ekonomisko attīstību. Konkurences politika ir viens no svarīgākajiem ekonomiskās 
izaugsmes un pastāvīgu darbavietu radīšanas virzītājspēkiem. Konkurētspējas, 
izaugsmes un sociālās un vides noturīgas attīstības priekšrocības savstarpēji pastiprina 
cita citu. Pienācīgi pārvaldīta uzņēmējdarbības vide uztur un veicina konkurētspēju, 
produktivitāti un izaugsmi pasaules, reģionālajos un valstu tirgos.
Eiropas Savienība vēl joprojām nav sasniegusi izaugsmes un produktivitātes pilnu 
potenciālu. Eiropa sastopas ar reālām strukturālām problēmām – produktivitātes 
pieauguma samazināšanos, iedzīvotāju novecošanos un nodarbinātības līmeņa 
pazemināšanos –, kurām steidzami jārod risinājums. Eiropa nevar ignorēt pasaules 
tirgus dinamiku, un tieši tie uzņēmumi, kas sastopas ar spēcīgu konkurenci savā valstī, 
veiksmīgi darbojas pasaules mērogā. Komisija ir apņēmusies īstenot tādu rūpniecības 
politiku, kas balstīta uz spēcīgu konkurenci gan pašmājās, gan ārzemēs.  Mēs esam 
apņēmušies īstenot politikas mērķus, kas radīs un uzturēs labvēlīgus nosacījumus 
uzņēmējdarbības veikšanai arvien globālākas ekonomikas apstākļos, palīdzēs izveidot 
līdzvērtīgus darbības apstākļus pasaules līmenī un atbalstīs visu mūsu tirgu atvērtību. 
Komisijas jaunajos priekšlikumos par stimuliem Lisabonas ekonomiskās un sociālās 
politikas reformu procesam liels uzsvars likts uz konkurences politiku. Šīs stratēģijas 
pamatā ir atzinums, ka pārpilnību un nodarbinātību rada tirgi, nevis valdības. Tā kā 
konkurence ir labi funkcionējošu tirgu būtiska sastāvdaļa, šī stratēģija ietver vairākus 
nozīmīgus konkurences politikas virzienus.

Konkurences aizstāvība un nozaru aptaujas 

Aizstāvot konkurenci, ir iespējams veicināt labu konkurētspējas praksi tirgū. Šā 
aizstāvības uzdevuma nozīmīgs aspekts ir konkurences ieviešana regulētās nozarēs, un 
tajā svarīga loma ir attiecībām starp konkurences iestādēm un nozaru regulatoriem. 

Kad nepieciešams regulējums, mums ir jānodrošina, lai minētais regulējums būtu precīzi 
mērķēts un tam nebūtu blakusiedarbību, kas kavē konkurenci. Gan reglamentējošiem 
noteikumiem, gan to īstenošanai jāveicina pārrobežu konkurence.

Nozaru aptaujas vairo mūsu izpratni par to, kā darbojas konkrēti tirgi, un palīdz 
mums apzināt atlikušos šķēršļus brīvai konkurencei neatkarīgi no tā, vai tos radījusi 
uzņēmējdarbības prakse, regulējums vai valsts subsīdijas. Mūsu galveno interešu lokā 
būs nozares, kurām ir tieša ietekme uz vispārējo konkurētspēju, kā, piemēram, fi nanšu 
pakalpojumi un enerģētika. 
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Pilnveidoto ES konkurences noteikumu efektīva īstenošana

Konkurences politika var arī reāli mainīt konkurētspēju un izaugsmi, efektīvi ceļot 
apsūdzības pret karteļiem, sodot par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu 
un konkurenci kropļojošu cita veida rīcību un nepieļaujot pret konkurenci vērstas 
uzņēmumu apvienošanās. 

Pretmonopola jomā par to tagad ir atbildīga Komisija un dalībvalstu konkurences 
iestādes, kas kopā veido Eiropas Konkurences tīklu, kurš tika radīts 2004. gada 1. maijā. 
Jaunajā pretmonopola režīmā arī dalībvalstu tiesas arvien vairāk tiek aicinātas piemērot 
līguma noteikumus attiecībā uz nolīgumiem un rīcību, kas vērsta pret konkurenci. Tāpat 
arī mums ir izveidota uzņēmumu apvienošanās kontroles sistēma, kas pamatojas uz 
saprātīgu ekonomiku un paredzēta, lai pievērstos visa veida koncentrācijas procesiem, 
kas var izraisīt šaubas par konkurenci. 

Konkurences iestādes arī turpmāk neatlaidīgi un enerģiski īstenos konkurences 
noteikumus. Tajā pašā laikā ir turpmāk jāattīsta idejas, kas dod tiesības uz kompensāciju 
klientiem un konkurentiem, kuri cietuši no rīcības, kas vērsta pret konkurenci. Minētās 
papildinošās darbības var būtiski palielināt konkurences preventīvo ietekmi, tostarp arī 
karteļu jomā. Ir pietiekami pierādījumi tam, kādu milzīgu kaitējumu karteļu darbība 
var nodarīt gan uzņēmēju, gan patērētāju interesēm, un tāpēc cīņa pret noziedzīgas 
rīcības karteļiem arī turpmāk būs viens no darba kārtības svarīgākajiem jautājumiem. Es 
vēlos paust cieņu savam priekštecim par izcilajiem panākumiem cīņā pret noziedzīgas 
rīcības karteļiem un apliecināt, ka Komisija ir apņēmusies izskaust karteļus visur, kur 
tie ir sastopami. 

Komisija turpināja cīņu pret noziedzīgas rīcības karteļiem, pieņemot vairākus 
aizliedzošus lēmumus ar soda sankcijām. Tajā pašā laikā tika pieņemti vairāki 
lēmumi, kas vērsti pret dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kuru starpā 
es īpaši gribētu minēt lēmumu attiecībā uz Microsoft , jo tas ir saistīts ar nozari, kam 
ir liela nozīme informācijas tehnoloģiju attīstībā Eiropā. Pieņemot pret monopolu 
vērstu lēmumu gāzes nozarē un lēmumu attiecībā uz uzņēmumu apvienošanos 
elektroenerģijas nozarē, 2004. gadā arī tika izveidots pamats pastiprinātai konkurences 
pārbaudei enerģētikas nozarē.

Šis ziņojums apliecina, ka 2004. gadā Komisija jau ir ieguldījusi darbu, lai daudzas 
no iniciatīvām varētu attīstīt turpmākajos gados. Jaunie, pret monopolu vērstie 
reglamentējošie noteikumi nodrošina paplašinātu darbības jomu nozares pētījumiem, 
kas nodod Komisijas rīcībā vajadzīgos instrumentus, lai tā varētu pamatot savu darbību 
uz padziļinātām zināšanām par attiecīgajiem tirgiem. Jauns grupālā atbrīvojuma 
regulējums attiecībā uz tehnoloģiju nodošanas nolīgumiem un grupālais atbrīvojums 
attiecībā uz atbalstu izpētei un attīstībai, kas tiek sniegts MVU, paver uzņēmumiem 
plašākas jauninājumu iespējas un ļauj stāties pretī tirgus izaicinājumiem. Šie ir skaidri 
signāli virzienā, kas uzsākts līdz ar pārskatīto Lisabonas programmu. 
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Valsts atbalsta reforma

Raugoties no ES perspektīvas, liela nozīme ir valsts atbalsta kontroles unikālajam 
instrumentam. Valsts subsīdijas var izkropļot konkurenci starp uzņēmumiem un 
ilgākā laika posmā var traucēt tirgus spēkiem atalgot viskonkurētspējīgākās fi rmas, 
kā rezultātā cieš vispārējā konkurētspēja. Šā iemesla dēļ Eiropas tiesību akti aizliedz 
minētās subsīdijas.

Jaunas pamatnostādnes attiecībā uz glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu, kā arī 
virkne nozīmīgu valsts atbalsta gadījumu šajā jomā liecina par Komisijas apņēmību 
strādāt konstruktīvi, lai nodrošinātu glābšanas un pārstrukturēšanas programmu 
dzīvotspēju, ļaujot vajadzīgajai pārstrukturēšanai noritēt iespējami gludi. Valsts 
atbalsta kontrolei ir jāpievēršas gadījumiem, kas visnelabvēlīgāk ietekmē konkurenci. 
Tam paredzētās valsts atbalsta reformas ievada izziņošanas sistēmas vienkāršošana, kas 
tika panākta ar jaunās ieviešanas regulas palīdzību.

Svarīga attīstāmā joma ir sabiedriskie pakalpojumi, kas ir Eiropas modeļa sastāvdaļa. 
2004. gadā Komisija ierosināja dokumentu projektu kopumu, lai stiprinātu juridisko 
noteiktību valsts atbalsta noteikumu piemērošanā kompensācijām par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu. Atbilstoši piemērojamai tiesu praksei diskusiju par šo 
tēmu iznākumam būtu jānodrošina juridiskā noteiktība valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanā pakalpojumiem, kuri ir vispārējo ekonomisko interešu lokā.

Komisija ir atbildīga par valsts subsīdiju atbilstības ES noteikumiem uzraudzību, un tai 
ir jāveic šī uzraudzība tā, lai samazinātu un labāk izmantotu atbalstu. Dažu turpmāko 
gadu laikā Komisija gatavojas pārskatīt Eiropas valsts atbalsta politiku, lai pārliecinātos, 
ka valsts subsīdijas piešķir jomās, kur tās pievieno reālu vērtību. Tādējādi ir iespējams 
aizpildīt plaisas, ko radījušas tirgus neveiksmes, un nodrošināt, ka vairāk uzņēmumu 
kļūst par aktīviem konkurentiem. Jaunajiem noteikumiem jāatvieglo dalībvalstīm 
valsts līdzekļu izmantošana atbilstošā apjomā, lai atbalstītu pasākumus, kas veicina 
jauninājumus, uzlabo riska kapitāla pieejamību un sekmē izpēti un attīstību. 

Starptautiskas darbības

Es sāku ar skaidrojumu, ka konkurētspējas meklējumu pamatā gan pašmājās, gan 
ārzemēs ir jābūt konkurences politikai. Šie centieni ietver ciešu sadarbību un pieredzes 
apmaiņu ar konkurences iestādēm visā pasaulē. 2004. gadā tika veicinātas jaunas, 
auglīgas attiecības ar konkurences iestādēm Tālajos Austrumos, tajā pašā laikā uzturot 
ciešos transatlantiskos kontaktus, kurus ir paredzēts padziļināt. Daudzpusēja sadarbība 
Starptautiskajā konkurences tīklā, kas ir tikai viens no svarīgajiem sadarbības 
forumiem, ir devusi vērtīgus rezultātus gan cīņā pret karteļiem, gan uzņēmumu 
apvienošanās jomā. Komisijas aktīva līdzdalība šo globālo mērķu īstenošanā dabiski 
izriet no aizstāvības lomas, kuru es gatavojos uzņemties savā valstī, un, pateicoties 
šai līdzdalībai, konkurences noteikumu īstenošana ES arī turpmāk būs efektīvs rīks 
patērētāju labklājības veicināšanai.
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IEVADS

IEVADS, KO SNIEDZ KONKURENCES ĢENERĀLDIREKTORS

Konkurences ģenerāldirektorāta (Konkurences ĢD) darbu 2004. gadā ietekmēja 
lielas pārmaiņas: ES paplašināšanās līdz 25 dalībvalstīm, konkurences noteikumu 
modernizācija, jaunās Komisijas darba uzsākšana novembrī un modernizācijas 
rezultātā ģenerāldirektorāta iekšējā reorganizācija. Šie notikumi atspoguļojas 
Komisijas konkurences politikas vispārīgajos mērķos 2005. un turpmākiem gadiem, 
kas pamatojas uz Komisijas politikas stratēģijas ikgadējo lēmumu (APS) 2005. gadam 
un jaunās Komisijas noteiktajām politikas prioritātēm. Tādēļ 2004. gada Ziņojums par 
konkurences politiku ir piemērots gadījums, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar to, 
kā Komisijas darbs konkurences politikas jomā būs ievirzīts vidējā laikposmā. 

Konkurences politikas un citu Komisijas politikas jomu mijiedarbība

Komisijas politikas stratēģijas ikgadējā lēmumā 2005. gadam, ko atbalstīja Eiropas 
Parlaments un Padome, Komisija uzsvēra, ka tās politikas galvenais mērķis ir izaugsmes 
pacēlums, cenšoties uzlabot Eiropas modeļa konkurētspēju, vienlaikus rūpējoties par 
labklājību, nodarbinātību, kohēziju un vides aizsardzību. Mērķim uzlabot ekonomisko 
izaugsmi iekšējā tirgū desmit jaunās dalībvalstis ir pievienojušas plašāku ģeogrāfi sko 
dimensiju. Jaunās Komisijas politikas programmā galvenais mērķis ir piešķirt jaunu 
enerģiju Lisabonas procesam, ko Eiropas Padome sāka 2000. gadā un kura vispārīgais 
mērķis ir attīstīt ES ekonomiku par visdinamiskāko un konkurētspējīgāko uz zināšanām 
balstīto ekonomiku pasaulē. Lisabonas mērķu sasniegšanā Komisija ņems vērā Vima 
Koka kunga (Mr. Wim Kok) vadītās Augstākā līmeņa grupas ieteikumus.

Atbalstot Komisijas politikas stratēģijas ikgadējā lēmumā 2005. gadam noteiktos 
konkurētspējas ietvarus, Komisija virzīs nozīmīgo tiesību aktu pārskatīšanas procesu, 
kas attiecas uz konkurences politiku, īpaši valsts atbalsta jomā, un turpinās pret 
monopoliem vērsto noteikumu modernizāciju un būtiskas reformas uzņēmumu 
apvienošanas kontroles jomā, ko sāka 2004. gadā. Ņemot vērā šos apstākļus, Komisijas 
nodoms ir veicināt proaktīvu konkurences noteikumu ieviešanu visā Eiropas 
Savienībā.

Vienlaikus ar enerģisku konkurences politikas īstenošanu Eiropas Kopienu Tiesību 
aktu pārbaude dažādās ekonomikas nozarēs, tādās kā liberalizēti ražošanas nozaru tīkli 
un fi nansu pakalpojumi, nolūkā noteikt to iespaidu uz konkurenci, var ļoti pozitīvi 
ietekmēt Eiropas ekonomikas konkurētspēju, izaugsmi un iekšējā tirgus darbību, 
veicinot patērētāju intereses un uzticēšanos. 

Starp prioritārajām politikas jomām, kas Koka ziņojumā noteiktas kā būtiskākās 
Lisabonas mērķu sasniegšanā, konkurences politika var dot nozīmīgu ieguldījumu 
trijos aspektos: 
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Uz zināšanām balstītas sabiedrības veicināšana. Spēcīgs konkurences spiediens 
efektīvi stimulē uzņēmumus nepārtraukti iesaistīties jauninājumu, pētniecības un 
attīstības procesā (R&D). Nostiprinot jauninājumu stimulus, vienlaikus pievēršot 
uzmanību tiem ierobežojumiem, kas var nopietni traucēt konkurenci, konkurences 
politika var sekmēt dinamiskāku ES valstu ekonomikas attīstību un tā palīdzēt sasniegt 
Lisabonas mērķus. Īpaši valsts atbalsta politika var veicināt uz zināšanām balstītu 
sabiedrību, precīzāk nosakot sabiedrības resursus tādās jomās kā pētniecība un attīstība, 
jauninājumi un mācības. 

Iekšējā tirgus veicināšana. Divpadsmit gadus pēc tā izstrādes uz papīra iekšējais 
tirgus nav pilnībā realizējis savu potenciālu. Viens no iemesliem ir tas, ka starptautisko 
tirdzniecības barjeru nojaukšana nav automātiski saistīta ar efektīvu konkurenci. 
Ar normatīvo tiesību sistēmu un tās īstenošanu jārada vide, kas faktiski attīsta un 
atbalsta konkurenci, jaunu uzņēmumu ienākšanu un jauninājumus. Gan konkurences 
īstenošana, gan aizstāvēšana var veicināt labāku iekšējā tirgus darbību, īpaši nozarēs, kas 
ir Lisabonas programmas atslēga, jo piesaista būtiskus ieguldījumus Eiropas ekonomikā. 
Atvērti un konkurētspējīgi Eiropas tirgi veidos uzņēmumus konkurētspējīgākus 
starptautiskā mērogā, no kā iegūst Eiropas patērētāji un nodarbinātība. Tieši 
konkurences noteikumu īstenošana, kas ir paredzēta lielāko tirgus konkurences šķēršļu 
nojaukšanai, palīdz radīt stabilus apstākļus izaugsmei. 

Labvēlīgas biznesa vides veicināšana. Konkurences politika var būtiski sekmēt 
biznesam labvēlīgus apstākļus. Valsts atbalsta noteikumiem ir nozīmīga loma centienos 
palielināt riska kapitāla pieejamību jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Arī starptautiskās konkurences politika palīdz attīstīt globālo 
koherenci un prognozējamību, kas nepieciešama uzņēmējdarbībā. Visbeidzot, vadoties 
pēc konkurences principiem, jaunās un pastāvošās normatīvās tiesību sistēmas var 
pārskatīt tā, lai reglamentācija bez vajadzības neiegrožotu konkurenci. Konkurences 
aizstāvēšana var palīdzēt veidot ES un valstu normatīvo tiesību sistēmas tā, lai veicinātu 
konkurencei un konkurētspējai labvēlīgu vidi. 

Vispārīgie konkurences politikas mērķi

Īstenošanas prioritātes: īstenošanas pasākumu koncentrēšana uz Eiropas 
ekonomikai viskaitīgākajām pretkonkurences darbībām. Jaunie pret monopoliem 
vērstie un uzņēmumu apvienošanas noteikumi Konkurences ģenerāldirektorātam ļaus 
labāk noteikt prioritātes to īstenošanā, lai vērstos pret viskaitīgākajām darbībām un 
uzņēmumu apvienošanu, kas ietekmē patērētāju labklājību. 

Pret monopoliem vērstajā jomā ar Regulu Nr. 1/2003 ir izveidota jauna tiesību 
īstenošanas sistēma, kurā Komisijai un dalībvalstīm ir tiesības pilnībā piemērot ES 
konkurences noteikumus. Šai nolūkā Komisija un 25 dalībvalstis ir izveidojušas Eiropas 
konkurences tīklu (ECN), kurā vadošā loma ir Konkurences ģenerāldirektorātam. Tas 
nodrošina būtisku potenciālu efektīvākai un proaktīvākai ES konkurences noteikumu 
īstenošanai. Tomēr lai noteiktu tās darbības, kas visvairāk varētu kaitēt konkurencei un 
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patērētājiem, būs nepieciešama labāka tirgu uzraudzība. Jaunā regula bija pirmais solis 
arī tiesību īstenošanā privātajā sektorā valstu tiesās, pilnvarojot tās piemērot 81. panta 
3. punktu. Tiesību īstenošana jāturpina, pievēršoties karteļiem, dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgai izmantošanai, nepiemērotam valsts atbalstam un konkurences noteikumu 
īstenošanai nesen liberalizētās un citās regulētās ekonomikas nozarēs. 

Uzņēmumu apvienošanas jomā jaunā regula ir palielinājusi iespējas nodot lietas no 
dalībvalstīm Komisijai un otrādi, kam vajadzētu palīdzēt pievērst Komisijas uzmanību 
tiesību īstenošanas pasākumiem tajās lietās, kam ir skaidra pārrobežu ietekme. Turklāt 
ar jauno, neatkarīgo “efektīvas konkurences būtisko šķēršļu” testu ir precizēts, ka jaunajā 
regulā ir ietverti visi uzņēmumu apvienošanas veidi, kas rada konkurences traucējumus.

Valsts atbalsta jomā Konkurences ģenerāldirektorāts vairāk pievērsīs uzmanību 
negatīvo lēmumu īstenošanai un nepiemērota valsts atbalsta atmaksai. Turklāt 
uzlabota gan divpusējā, gan daudzpusējā starptautiskā sadarbība turpinās būtiski 
nodrošināt Eiropas konkurences politikas efektivitāti cīņā ar starptautiska mēroga 
pretkonkurences darbībām. 

Konkurences veicināšana Eiropas Savienībā, palīdzot izveidot normatīvo tiesību 
sistēmu. Kopienas un valstu līmenī reglamentācija bez vajadzības un nodoma var 
apturēt konkurenci un iegrožot iekšējā tirgus potenciālu. Dažās nozarēs, tādās kā 
liberalizēti ražošanas nozaru tīkli, īpaši enerģētikas nozarē, ir nepieciešams sekmēt 
normatīvo tiesību sistēmu, radot apstākļus ieejai tirgū un konkurences veicināšanai. 
Tādēļ ar konkurences aizstāvēšanas un politikas pārbaudes palīdzību būtu jāietekmē 
valstu un ES likumdošana, lai pievērstu vajadzīgo uzmanību konkurētspējīgu tirgu 
nodrošināšanai. 

Vajadzētu pārskatīt konkurences noteikumus valsts atbalsta uzraudzības jomā, lai 
nodrošinātu to, ka tajos lielāka uzmanība tiek pievērsta īpašiem tirgus nepilnību 
gadījumiem, kas ietekmē ES investīciju līmeni pētniecības un attīstības jomā un piekļuvi 
riska kapitālam, no vienas puses, un ilgstošas būtiskas atšķirības reģionālajā attīstībā, 
no otras puses. Reglamentējošā režīma piemērošana valsts atbalsta uzraudzībai tieši 
sekmēs Komisijas centienus veicināt jauninājumus. 

Darbības koncentrēšana iekšējā tirgus un Lisabonas programmas galvenajās 
nozarēs. Būtu jāuzsver konkurences šķēršļu likvidēšana nesen liberalizētajās nozarēs, 
kā arī dažās citās regulētajās nozarēs, īpaši telekomunikācijās, pasta pakalpojumos, 
enerģētikā un transportā. Šīs nozares nodrošina būtiskus ienākumus daudzās citās 
nozarēs, un tām ir galvenā nozīme Eiropas konkurētspējā. Tam, ka lielam daudzumam 
pakalpojumu sniedzēju ir atvērtas iespējas sacensties, vajadzētu nodrošināt plašāku 
izvēli, labāku kvalitāti un zemākas cenas patērētājiem. Telekomunikāciju nozares 
attīstība pēdējo desmit gadu laikā ir labs tirgus liberalizācijas ieguvumu piemērs.

Tomēr nesen liberalizētās nozares ietekmē dažādi konkurences izkropļojumi, sākot no 
kaitīgas iesaistīto uzņēmumu komercuzvedības līdz neatbilstošai reglamentācijai vai 
pat valsts atbalstam. Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš tam faktam, ka šīs nozares 
var raksturot sabiedrisko pakalpojumu saistības, ko nepieciešams izpildīt attiecībā uz 
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vispārējās ekonomiskās nozīmes pakalpojumiem. Tomēr Komisijai ir jānodrošina, lai 
šis sabiedrisko pakalpojumu darbībai izsniegtais mērķfi nansējums nepārsniegtu tā 
vajadzības. Turklāt ir nepieciešams skaidrāk noteikt tās problēmas, kuras visatbilstošāk 
risināmas, piemērojot konkurences tiesības. Šai sakarā ir svarīgi censties saskaņot 
tiesību reglamentējošo un īstenošanas politiku nozarēs.

Virknē citu nozaru, kas ir nozīmīgas Eiropas ekonomikas konkurētspējai globālā 
mērogā, redzama ievērojama pašregulācija vai pašregulācijas un valsts regulatora 
saplūšana. Tas īpaši attiecas uz fi nanšu pakalpojumiem. Efektīva un likvīda kapitāla 
tirgus izveidošana ir viens no galvenajiem fi nanšu pakalpojumu darbības plāna 
mērķiem. Virkni iekšējā tirgus politikas iniciatīvu, kas apvienotas jaunajā Investīciju 
apkalpošanas direktīvā, īstenoja iepriekšējās Komisijas darbības periodā nolūkā 
atcelt starptautiskās vērtspapīru tirdzniecības barjeras un atvieglot konkurenci starp 
ieguldījumu sabiedrībām. Konkurences politika ir nozīmīgs liberalizācijas procesa 
papildinājums. Turklāt mazajiem fi nanšu pakalpojumiem ir liela nozīme Eiropas 
Savienības pilsoņu ikdienas dzīvē. Šos pakalpojumus jāsniedz konkurences apstākļos, 
kas nozīmē to, ka individuālajam patērētājam ir liela augstas kvalitātes produktu un 
pakalpojumu izvēle par iespējami visizdevīgākajām cenām.

1. LOGS: KONKURENCES ĢENERĀLDIREKTORĀTA GALVENAIS 
KONKURENCES LIETU EKONOMISTS 2004. GADĀ

Galvenā ekonomista grupa (CET) ir atsevišķa vienība ģenerāldirektora tiešā 
pakļautībā. Tajā ir 10 locekļu, kam visiem ir Ph.D. rūpniecības ekonomikā. CET 
uzdevumus un lomu var raksturot šādi:

– ekonomikas un ekonometrijas metodoloģisko problēmu vadība ES konkuren-
ces noteikumu piemērošanā;

– individuālo konkurences lietu vispārīgā vadība to agrīnā attīstības posmā; 
– visnozīmīgāko konkurences lietu detalizēta vadība, kas ietver kompleksas 

ekonomiskās problēmas, īpaši tās, kurās nepieciešama smalka kvantitatīvā 
analīze. Darbam konkrētas lietas grupā var piesaistīt kādu no viņa 
darbiniekiem;

– ekonomiska satura vispārējās politikas dokumentu izstrādes sekmēšana.

Lietu un pamatnostādņu sekmēšana

CET 2004. gadā kopumā ir strādājusi ar 33 lietām (11 uzņēmumu apvienošanas, 
15 pretmonopolu un 7 valsts atbalsta lietas). Turklāt CET ir būtiski sekmējusi 
pamatnostādņu un vispārēju politikas problēmu risināšanu.

Lietas izvēlas, saskaņojot ar ģenerāldirektoru, pamatojoties uz nepieciešamību 
pēc sīkākas ekonomiskās, īpaši kvantitatīvās, analīzes. Šajās lietās CET loceklis,
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kam ir piekļuve visai informācijai un kas piedalās visās sanāksmēs ar ārējiem 
ekspertiem un pusēm, tiek nozīmēts darbam lietas grupā. Lietas grupas ietvaros 
loceklim, kas piesaistīts no CET, ir īpašs un neatkarīgs statuss un viņš tieši 
atskaitās galvenajam konkurences ekonomistam par viņu izvēlēto virzienu. 
Ņemot vērā lietas ekonomiskās analīzes izstrādes nozīmi, CET cenšas iesaistīties 
tajā pēc iespējas agrāk. 

CET apmeklē arī mutiskās uzklausīšanas un piedalās iekšējā audita speciālistu 
grupas debatēs. 

Galvenais konkurences ekonomists apmeklē iknedēļas sanāksmes pie komisāra. 
Turklāt viņš sniedz rakstisku ziņojumu par visām lietām, ar kurām strādā.

Ekonomiskās ekspertīzes izstrādes sekmēšana ģenerāldirektorātā

Visā Konkurences ģenerāldirektorātā galvenais konkurences ekonomists sekmē 
vispārīgās debates par ekonomiskām problēmām, organizējot apmācības, 
seminārus un diskusijas. Turklāt viņš uztur un stiprina saikni ar akadēmisko 
pasauli. Viņš ir pārstrukturējis Konkurences politikas ekonomisko padomdevēju 
grupu (EAGCP). EAGCP ir vadošo zinātnieku grupa, kas strādā rūpniecības 
ekonomikas jomā. Nozīmīga EAGCP funkcija ir sniegt neatkarīgu atzinumu 
par plašu politikas jautājumu loku. EAGCP ir organizēta trijās apakšgrupās: 
uzņēmumu apvienošanas, pretmonopolu un valsts atbalsta apakšgrupā.

UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONAS ZIŅOJUMS

Komisija izveidoja uzklausīšanas amatpersonas posteni, lai uzticētu vadīt 
administratīvos tiesas procesus pretmonopolu un uzņēmumu apvienošanas lietās 
neatkarīgai personai, kam ir pieredze konkurences lietās un nepieciešamais godīgums, 
lai šajos procesos veicinātu objektivitāti, pārredzamību un efektivitāti. Uzklausīšanas 
amatpersonas mandāts nosaka virkni mehānismu, kā šī funkcija veicama. Tas paredz 
pienākumu sastādīt galīgo ziņojumu par katru lēmumprojektu, ko iesniedz komisāru 
kolēģijai norādot, vai ir ievērotas uzklausīšanas tiesības. Rezultātā divas uzklausīšanas 
amatpersonas ir ofi ciāli iesaistītas visās lietās, kur šādā veidā ir uzsākta un nobeigta 
ofi ciālā procedūra. Kopš 2004. gada maija, saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 9. pantu, tas 
ietver tā saucamos “saistību lēmumus”, no kuriem pirmais bija DFB lietā, ko pieņēma 
2005. gada janvārī. Izņēmuma veidā pie uzklausīšanas amatpersonām var griezties, 
pirms ir uzsākta ofi ciālā procedūra, piemēram, kur paceļas konfi dencialitātes jautājumi 
saistībā ar informāciju, kas ietverama iebildumu protokolā, vai ar lēmuma publicēšanas 
versiju. Kopumā 2004. gada laikā uzklausīšanas amatpersonas ir ofi ciāli strādājušas pie 
aptuveni 40 lietām. Tālāk izklāstīti daži galvenie šīs pieredzes elementi.
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Uzklausīšanas tiesību nodrošināšana, atļaujot atbilstošu piekļuvi lietai

Ņemot vērā informācijas sniedzēju likumīgās tiesības aizsargāt konfi denciālu 
informāciju, sabiedrības intereses attiecībā uz konkurences noteikumiem un iebildumu 
protokola saņēmēju aizstāvēšanās tiesības, uzklausīšanas amatpersonas ir pieņēmušas 
virkni lēmumu, ar ko tās pusēm ir atļāvušas vai liegušas piekļuvi lietas dokumentiem.

Šādos lēmumos 2004. gadā ņēma vērā dokumentu piekļuves tiesības pusēm, kas saņēma 
tā sauktos “lēmumus par saistībām”, ar ko tām paziņoja par papildus informāciju, kas 
jāņem vērā galīgajā lēmumā. Lēmumi Microsoft  un Clearstream lietās ir tādu lietu 
piemēri, kur šādos apstākļos pusēm tika nodrošināta piekļuve plašākai informācijai. 

Uzņēmuma komercnoslēpumu aizsardzības un likumīgo konfi dencialitātes 
interešu nodrošināšana 

Attiecīgā Komisijas dienesta un iesaistīto pušu domstarpību gadījumā uzklausīšanas 
amatpersonas ziņā ir pieņemt lēmumu par uzņēmuma komercnoslēpumu aizsardzības 
un likumīgo konfi dencialitātes interešu nodrošināšanu. Šīs intereses ir jālīdzsvaro 
pret pušu ieinteresētību atklātībā vai, kur jautājums ir saistīts ar lēmuma publicēšanu, 
pret sabiedrības interesēm informēt juristu un darījumu aprindas par tiesas procesa 
iznākumu. 

Beļģijas arhitektu asociācijas lietā iespējamās atriebības dēļ uzklausīšanas amatpersonas 
liedza piekļuvi kādam lietas dokumentam, kas dotu iespēju pusēm identifi cēt 
informatoru. 

Lielākā daļa uzklausīšanas amatpersonu lēmumu par potenciāli konfi denciālas 
informācijas izpaušanu 2004. gadā bija saistīti ar Komisijas galīgo lēmumu publicēšanas 
likumību. Šie lēmumi palīdzēja pieņemt virkni principu, ko piemēros nākamajās 
lietās.

Pirmkārt, saskaņā ar tiesas praksi, jebkuras konfi dencialitātes prasību nepieciešams 
pamatot, kāpēc domājamās konfi denciālās informācijas izpaušana varētu nopietni 
apdraudēt uzņēmumu (1). Otrkārt, privātās tiesāšanās risks, ko izraisa informācijas 
publicēšana, pats par sevi nav pietiekošs attaisnojums. Pēc konkurences tiesību 
pārkāpuma turpmāk paredzamie zaudējumi būtu taisnīgas un vēlamas šādas 
pretkonkurences uzvedības sekas (2). Treškārt, uzklausīšanas amatpersonas nelemj 
par to, vai obligāti nepieciešams publicēt fragmentus no galīgajiem lēmumiem, lai 
nodrošinātu to pareizu izpratni. Daļējas informācijas nozīme lēmuma pilnīgā izpratnē 
tiks pētīta tikai tad, ja attiecīgais fragments ir konfi denciāla informācija. 

(1) Saskaņā ar lietas T-353/94 Postbank NV 87. punktu komercnoslēpumi ir “informācija, ko ne tikai 
izpaužot sabiedrībai, bet arī nododot personai, kas nav informācijas sniedzēja, var nopietni kaitēt 
pēdējās interesēm”.

(2) Ar Regulas 1/2003 30. pantu un Regulas 17/62 21. pantu ir noteikts, ka Komisijai jāņem vērā tikai 
“uzņēmumu likumīgās intereses aizsargāt komercnoslēpumu” (pievienots uzsvars).
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Turklāt 2004. gada laikā procedūra, ko piemēroja pirms likumīgi saistošu lēmumu 
pieņemšanas par konfi denciālas informācijas izpaušanu, tika ieviesta nolūkā pēc 
iespējas izvairīties no juridiskiem strīdiem. Uzklausīšanas amatpersonas vispirms 
var ierosināt iepriekšēju apskatu. Tikai tad, ja šis priekšlikums ir izmēģināts noteiktā 
laika periodā, uzklausīšanas amatpersonas pieņems saistošu lēmumu, ko var apstrīdēt 
Pirmās instances tiesā. Daudzos gadījumos šī jaunā prakse ir palīdzējusi izvairīties to 
tā sauktās “Akzo procedūras”. Tās laikā Komisijas vārdā uzklausīšanas amatpersonas 
pieņem ofi ciālu un saistošu lēmumu izpaust potenciāli konfi denciālu informāciju, ko 
paredzēts izskatīt Pirmās instances tiesā. 

Mutiskās uzklausīšanas organizēšana un vadīšana

Mutiskās uzklausīšanas pusēm dod iespēju papildināt savu rakstisko atbildi Komisijas 
interesei par konkurenci, mutiski iepazīstinot ar galvenajiem jautājumiem plašu 
auditoriju, atbildot uz jautājumiem un iesaistoties tiešā diskusijā ar attiecīgajiem 
Komisijas dienestiem un dalībvalstu pārstāvjiem. Tā var būt arī unikāla iespēja 
sūdzību iesniedzējiem un citām procesā iesaistītajām trešajām pusēm noklausīties 
un tieši komentēt izvirzītos jautājumus. Tieši šāda bija situācija Microsoft  lietā, kur 
pēc piecu gadu izmeklēšanas un rakstiskas procedūras, ieskaitot trīs iebildumu 
protokolus, rakstiskas atbildes un rakstiskus novērojumus no daudzām trešajām 
personām, pirmo reizi visu iesaistīto pušu pārstāvji sanāca kopā un trīs dienas 
iepazīstināja ar saviem viedokļiem un komentēja citus, kas bija visu iesaistīto pušu 
ieguvums.

Pēc uzklausīšanas amatpersonas pieredzes mutiskās uzklausīšanas laikā notiekošās 
uzstāšanās uzdotie jautājumi nodrošina labāku attiecīgo jautājumu izpratni. Tādēļ 
uzklausīšanas amatpersonas uzdevums organizēt un vadīt mutiskās uzklausīšanas 
pretmonopolu un uzņēmumu apvienošanas prāvās ir būtisks to nozīmes ziņā attiecībā 
pret visu procedūru. Organizēšana notiek ciešā kontaktā ar iesaistītajām pusēm. 
Attiecībā uz dalību, tiek aicinātas dalībvalstu kompetentās iestādes un visi Komisijas 
asociētie dienesti. Uzklausīšanas amatpersonas izvirzīja prasību par to, ka direktoram, 
kas izskata lietu, būtu jāapmeklē mutiskā uzklausīšana, tas ir viedoklis, kam komisārs 
piekrita. 

Uzklausīšanas laikā pēc attiecīgā Komisijas dienesta, trešo personu vai iesaistīto trešo 
personu pieprasījuma uzklausīšanas amatpersonas var pieņemt jaunus dokumentus. 
Jaunajos tiesību aktos, kas stājās spēkā 2004. gadā, gan uzņēmumu apvienošanas, gan 
pretmonopolu lietās precizēti jautājumi, kas ar uzklausīšanas amatpersonu atļauju 
jāuzdod visām iesaistītajām pusēm. Lai arī to izpilde vēl notiek eksperimentāli, šī jaunā 
prakse paredz papildu mijiedarbību.

Dažās lietās, tādās kā Choline Chloride, uzklausīšanas amatpersonas atzina, ka jaunu 
liecību var iesniegt mutiskās uzklausīšanas laikā. Kā redzams galīgajos ziņojumos, 
kas publicēti 2004. gadā pēc dažām mutiskām uzklausīšanām, tādām kā Sony/BMG 
uzņēmumu apvienošanas lietā, ir notikušas izmaiņas lietas ievirzē. 
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Turklāt mutiskās uzklausīšanas paaugstina uzklausīšanas amatpersonu informētību par 
lietas kritiskajiem aspektiem un ļauj tām aktīvāk iesaistīties tālākajos tiesvedības posmos 
ar iespējām novērot tiesas procesa turpmāko attīstību saskaņā ar savu mandātu.

Konkurences politikas komisāra padomdevēja darbs 

Uzklausīšanas amatpersonas galvenais uzdevums ir nodrošināt pušu aizsardzības 
iespējas un pienācīgu tiesas procesu visām iesaistītajām pusēm. Tomēr viņu starpposma 
ziņojumā, vai vispārīgāk, kad tie ziņo komisāram, īpaši attiecībā uz uzklausīšanas 
saturu, uzklausīšanas amatpersonas var izmantot savas iespējas pievērst komisāra 
uzmanību būtiskam, lietā izvirzītam jautājumam, ja, pēc viņu ieskatiem, tas varētu 
uzlabot galīgā ziņojuma kvalitāti. Uzklausīšanas amatpersonas 2004. gadā strādāja pie 
galīgo lēmumu projektu skaidrības uzlabošanas. Virknē lietu, īpaši karteļu lietās, viņi 
izdarīja piezīmes, kas veicināja lēmumu pieņemšanas procesa un, visbeidzot, galīgo 
lēmumu kvalitātes uzlabošanos.

Uzklausīšanas amatpersonas ar Konkurences ģenerāldirektorātu apsprieda arī virkni 
politikas jautājumu. Šajās diskusijās ietvēra Komisijas paziņojuma par piekļuvi 
dokumentiem otrreizējo izskatīšanu, pieņemot noteikumus par paziņojumiem 
saskaņā ar Komisijas iecietības programmu attiecībā uz ārvalstu jurisdikciju 
dokumentu iesniegšanas noteikumiem, ņemot vērā piekļuves tiesības lietai un 
uzklausīšanas amatpersonu kā potenciālo starpnieku lomu strīdos starp Konkurences 
ģenerāldirektorātu un uzņēmumiem par to, vai uz dokumentu attiecas juridiskā 
imunitāte.
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I – PRET MONOPOLIEM – EK 81., 82. UN 86. PANTS

A – TIESĪBU AKTU UN SKAIDROJOŠIE NOTEIKUMI

1. Pret monopoliem vērsto tiesību aktu modernizācija: Īstenošanas 
regula 773/2004, pamatnostādnes un paziņojumi

1. Jauna tiesību īstenošanas sistēma attiecībā uz Līguma 81. un 82. pantu stājās 
spēkā 1. maijā un atcēla Regulu 17/62. Lai papildinātu Regulu 1/2003 (3) un ņemtu 
vērā plašo apspriešanos, Komisijas pieņēma “modernizācijas paketi”, kurā bija jauna 
Komisijas regula ar sīkāku informāciju par tās pret monopoliem vērsto tiesvedību, kā 
arī seši jauni Komisijas norādījumi nolūkā sniegt pamatnostādnes virknē aspektu, kam 
ir īpaša nozīme jaunajā tiesību īstenošanas sistēmā. Šajā paketē ietverti šādi elementi: 

Īstenošanas regula (4)

2. Īstenošanas regulā ir detalizēta informācija, īpaši attiecībā uz tiesvedības 
ierosināšanu, mutiskiem paziņojumiem, sūdzībām, pušu uzklausīšanu, piekļuvi lietai 
un konfi denciālas informācijas kvalifi cēšanu Komisijas vadītajos pret monopoliem 
vērstajos procesos. 

Paziņojums par tīklu (5)

3. Šajā paziņojumā noteikti galvenie pīlāri sadarbībā starp Komisiju un 
dalībvalstu konkurences iestādēm Eiropas Konkurences tīklā (ECN). Paziņojumā 
paredzēti tīkla locekļu darba dalīšanas principi, strādājot pie lietām. Šajā nozīmē 
paziņojumā ir ņemts vērā Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums (6), ko izdeva 
Regulas 1/2003 pieņemšanas dienā. Pamatojoties uz Regulas 1/2003 11. panta 2. un 
3. punktu, kā arī 12. pantu un iecietības programmas izpildi, ir noteikta īpaša kārtība 
informācijas apmaiņas koordinācijai starp iestādēm. Dalībvalstu valsts iestādes (7) ir 
parakstījušas apliecinājumu, ar ko tās apņemas ievērot Komisijas paziņojumā noteiktos 
principus.

(3) Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (16.12.2002.) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā, OV L 1, 4.1.2003., 1.–25. lpp., Regula, kurā grozījumi izdarīti ar 
Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(4) Komisijas Regula 773/2004 (7.4.2004.) par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, 
ko vada Komisija , OV L 123 (27.4.2004.), 18.–24. lpp.

(5) Komisijas paziņojums par sadarbību ar konkurences iestāžu tīklu, OV C 101 (27.4.2004.), 43.– 
53. lpp.

(6) Pieejams Padomes reģistrā http://register.consilium.eu.int (dokuments Nr. 15435/02 ADD 1). 
(7) Valstu iestāžu saraksts, kas parakstījušas apliecinājumu attiecībā uz Komisijas paziņojumu par 

sadarbību konkurences iestāžu tīklā, atrodams Komisijas tīmekļa vietnē.

http://register.consilium.eu.int
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Paziņojums par sadarbību ar valstu tiesām (8)

4. Šis paziņojums ir paredzēts kā praktisks instruments valstu tiesnešiem, kas 
piemēro 81. un 82. pantu saskaņā ar Regulu 1/2003. Tajā ir apvienota attiecīgā Eiropas 
Kopienu Tiesas prakse, ar to paskaidrojot tiesvedības kontekstu, kurā darbojas valstu 
tiesneši. Īpaša uzmanība ir pievērsta situācijai, kurā lietu izskata valsts tiesa paralēli 
Komisijai vai pēc tās. Turklāt ar Regulu 1/2003 ir noteikts stingrs tiesiskais pamats, 
uz kura starptautiskie tiesneši par viņu rīcībā esošo informāciju var lūgt Komisijas 
atzinumu, un Komisijai īpašos gadījumos ir dota iespēja iesniegt valstu tiesām rakstiskas 
vai mutiskas piezīmes. Paziņojumā ir izklāstīta šādu sadarbības mehānismu darbība.

Paziņojums par sūdzībām (9)

5. Paziņojuma sākumā ir vispārīga informācija par kompetento iestāžu un 
tiesu lomu un aicinājums potenciāliem sūdzību iesniedzējiem veikt informētu izvēli 
par to, vai vērsties Komisijā, valsts tiesā vai valsts konkurences lietu iestādē, ņemot 
vērā sniegtās ievirzes. Lielākajā paziņojuma daļā ir Komisijas vērtējuma skaidrojumi 
sūdzībām pretmonopolu jomā un par piemēroto tiesvedību. Paziņojumā ir ietverts 
arī norādošais četru mēnešu termiņš, kura laikā Komisija cenšas informēt sūdzību 
iesniedzējus par tās nodomu veikt vai neveikt pilnīgu lietas izpēti. 

Paziņojums par ieteikumu vēstulēm (10)

6. Regulā 1/2003 ir ņemts vērā Komisijas mērķis tās tiesību īstenošanas darbībā 
pievērsties nopietnu pārkāpumu atklāšanai. Šajā nozīmē būtisks elements ir ziņošanas 
sistēmas atcelšana. Tomēr attiecībā uz zināmu daudzumu lietu, kur parādās pilnīgi 
jauns jautājums saistībā ar 81. un 82. pantu, liekas saprātīgi, ka, ņemot vērā citas tiesību 
īstenošanas prioritātes, Komisija var nosūtīt uzņēmumiem rakstiskus ieteikumus 
(ieteikuma vēstules). Paziņojumā ir sniegta sīka informācija par šo instrumentu. 

Paziņojums par ietekmi uz tirdzniecību (11)

7. Ietekme uz tirdzniecības koncepciju ir juridisks kritērijs, kas nosaka 81. un 
82. panta darbības robežas. Tas nosaka arī Regulas 1/2003 3. panta piemērošanas 
darbības jomu. Šajā kontekstā dalībvalstis izteica spēcīgu vēlmi saņemt skaidrojošu 
paziņojumu par šo jēdzienu. Paziņojumā ir izklāstīta pašreizējā tiesas prakse un tas 

(8) Komisijas paziņojums par sadarbību starp Komisiju un ES dalībvalstu tiesām, piemērojot EK Līguma 
81. un 82. pantu, OV C 101 (27.4.2004.), 54.–64. lpp.

(9) Komisijas paziņojums par Komisijas sūdzību izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, OV 
C 101 (27.4.2004.), 65.–77. lpp.

(10) Komisijas paziņojums par neformāliem ieteikumiem saistībā ar jauniem jautājumiem attiecībā 
uz EK Līguma 81. un 82. pantu, kas rodas individuālos gadījumos (ieteikuma vēstules), OV C 101 
(27.4.2004.), 78.–80. lpp.

(11) Pamatnostādnes saistībā ar ietekmi uz tirdzniecību koncepciju EK Līguma 81. un 82. pantā, OV 
C 101 (27. 4.2004.), 81.–96. lpp.
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nekā neietekmē 81. un 82. panta juridiskās darbības robežas. Paziņojumā norādīts 
kvantitatīvs slieksnis, ko Komisija, vadoties no savām procedūrām, uzskata par 
atspēkojamu pieņēmumu, ja attiecīgo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums Kopienā 
produkcijai, kas paredzēta līgumā, nepārsniedz EUR 40 miljonus un pušu (kopējā) 
tirgus daļa jebkurā no skartajiem tirgiem Kopienā, uz kuriem attiecas līgums, 
nepārsniedz 5 %.

Pamatnostādnes attiecībā uz 81. panta 3. punktu (12)

8. Dalībvalstu tiesu un konkurences iestāžu pilnvaras piemērot 81. panta 
3. punktu ir viens no galvenajiem tiesību modernizācijas reformas pīlāriem. Šajā 
paziņojumā ir izstrādāta sistēma 81. panta 3. punkta piemērošanai un sniegti ieteikumi 
katra no četriem kumulatīvajiem nosacījumiem piemērošanai, kas ietverti šajā Līguma 
noteikumā. Paziņojumā ir uzskaitīti dažādi efektivitātes veidi, kas var būt objektīvi 
ekonomiskie ieguvumi pirmā nosacījuma izpratnē. Tajā paskaidrots arī patērētāju 
jēdziens un prasība par to, ka tiem jāsaņem taisnīga daļa no efektivitātes ieguvumiem, 
kas rodas sakarā ar līgumu. Līguma pretkonkurences aspekti ir analizēti saskaņā ar 
81. panta 1. punktu, bet uz konkurenci vērstie elementi ir analizēti un izsvērti saistībā 
ar pretkonkurences elementiem saskaņā ar 81. panta 3. punktu.

2. Tehnoloģijas nodošanas grupālā atbrīvojuma regula 
un pamatnostādnes 

9. Kā daļu no ES pret monopoliem vērstajiem tiesību aktu īstenošanas 
noteikumiem 7. aprīlī jaunas grupālā atbrīvojuma regulas veidā Komisija pieņēma 
Regulu (EK) Nr. 772/2004 (TTBER) (13) un virkni pamatnostādņu (14) attiecībā uz 
patentu, zinātības (know-how) un programmatūras autortiesību licencēšanu. No 2004. 
gada 1. maija licences nolīgumiem priekšrocības dod uzlabotie drošības zonas 
noteikumi, ar kuriem tiem vairs netiek piemērotas individuālas pārbaudes. Jaunie 
noteikumi atvieglo licencēšanu un samazina reglamentējošo slogu uzņēmumiem, 
vienlaikus nodrošinot efektīvu licencēšanas kontroli starp tiem uzņēmumiem, kam 
ir nozīmīgs ietekmes līmenis tirgū. Jaunajiem noteikumiem vajadzētu veicināt 
tehnoloģijas izplatīšanos ES, tā sekmējot Lisabonas mērķu sasniegšanu. 

(12) Pamatnostādnes EK Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanā, OV C 101 (27.4.2004.), 97.–118. lpp.
(13) Komisijas Regula (EK) Nr. 772/2004 par EK Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģijas 

nodošanas līgumu kategorijām, OV L 123 (27.4.2004.)
(14) Pamatnostādnes EK Līguma 81. panta piemērošanā tehnoloģijas nodošanas līgumiem, OV C 101 

(27.4.2004.). TTBER un pamatnostādnes pieejamas arī http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/legislation/entente3_en.html#technology

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology
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10. Jaunos noteikumus uzlaboja ar plašo apspriešanos (15), kurā ieinteresētās 
personas izrādīja lielu interesi un sniedza sīki izstrādātu un augstas kvalitātes 
ieguldījumu. Tie aizstāj Regulu 240/96 (16), kas ir kritizēta tās šaurā darbības apjoma un 
formālā rakstura dēļ. Jauno noteikumu pamatā ir Komisijas jaunās paaudzes grupālā 
atbrīvojuma noteikumi un tiem ir šāds vispārīgs raksturojums: 

• TTBER ir tikai pamatsaraksts (17): tas, kas nav viennozīmīgi izslēgts no grupālā 
atbrīvojuma, tagad saņem atbrīvojumu. Tas uzņēmumiem dod vairāk brīvības 
sastādīt licences nolīgumus pēc savām komerciālajām vajadzībām.

• Jauno noteikumu darbības joma ietver visu veidu tehnoloģijas nodošanas vienošanos 
saistībā ar preču ražošanu vai pakalpojumiem: ne tikai patentu un zinātības 
(  know-how) licences, bet arī dizainparauga un programmatūras autortiesību licences. 
Ja Komisijai nav pilnvaru piemērot grupālā atbrīvojuma regulu (18), kā tas ir attiecībā 
uz patentu kopfondiem un autortiesību licencēšanu vispār, pamatnostādnes sniedz 
skaidrus ieteikumus turpmākai tiesību īstenošanas politikai.

• Jaunajos noteikumos ir skaidri atšķirta licencēšana starp konkurentiem, kas 
visdrīzāk kaitē konkurencei, no licencēšanas starp nekonkurentiem. Īpaši atšķiras 
piemērojamie skaidri defi nētu ierobežojumu saraksti.

• Ar TTBER paredzēta drošības zona, attiecinot to tikai līdz zināmam tirgus daļas 
slieksnim, t.i., 20 % kopēji licencēšanas nolīgumiem starp konkurentiem un 30 % 
katram līgumos starp nekonkurentiem. Tirgus daļas nepieciešams aprēķināt gan 
attiecīgi skartajam produkcijas tirgum(-iem), gan tehnoloģiju tirgum (19).

• Licences nolīgumam nevar piešķirt grupālo atbrīvojumu, ja tas satur tā saucamo 
skaidri defi nētu konkurences ierobežojumu.

• Daži ierobežojumi nav piemēroti grupālajam atbrīvojumam, tomēr pārējā nolīguma 
daļa var turpināt saņemt grupālo atbrīvojumu (20). 

(15) No rūpniecības un tirdzniecības asociācijām, juridiskajām un IP sabiedrībām, individuāliem 
juridiskiem uzņēmumiem, valstu iestādēm, individuāliem uzņēmumiem, universitātēm un 
padomdevējiem tika saņemti vairāk kā 70 iesniegumi.

(16) Komisijas Regula (EK) 240/96 (31.1.1996.) EK Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām 
tehnoloģijas nodošanas kategorijām, OV L 31 (9.2.1996.). Šīs regulas vērtējumam skatīt Komisijas 
vērtējuma ziņojumu, KOM(2001) 786, galīgais.

(17) Iepriekšējā 1996. gada regulā bija baltie un pelēkie saraksti.
(18) Ar Padomes Regulu Nr. 19/65/EEK, ar ko noteikumi stājas spēkā, atļauts pieņemt grupālā 

atbrīvojuma noteikumus tikai tehnoloģijas nodošanas līgumiem starp divām pusēm un attiecībā 
uz rūpnieciskā īpašuma tiesībām. 

(19) Tirgus daļa tehnoloģiju tirgū pamatojas uz preču tirgu arī tādā nozīmē, ka to nosaka tādu preču 
tirgus daļa, kas ražotas uz licencētu tehnoloģiju pamata. Lai aprēķinātu tirgus daļu, parasti izmanto 
datu nesējus par pārdošanas vērtību iepriekšējā gadā. Ja attiecīgais slieksnis ir pārsniegts, paredz 2 
gadu atbrīvojuma periodu.

(20) Tas īpaši attiecas uz licences ņēmēja saistības licencēto tehnoloģiju turpmākos uzlabojumus vai 
jauno izmantojumu un bezpretenziju tiesības nodot vai izsniegt atpakaļ.
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11. TTBER 4. panta skaidri defi nētu ierobežojumu sarakstā norādīti ierobežojumi, 
kas paredz to, ka pilnībā visam līgumam nevar piešķirt grupālo atbrīvojumu un kad 
tam nav paredzēta arī 81. panta 3. punkta atsevišķā piemērošana (21). 

12. Attiecībā uz licencēšanu starp konkurentiem a) vienošanās par cenām, 
b) ražošanas ierobežojums, c) tirgu un klientu sadale, d) licences ņēmēja tiesību 
ierobežojums izmantot savas tehnoloģijas, e) līgumslēdzēju tiesību ierobežojums īstenot 
pētniecību un attīstību (R&D) (ja vien tas nav neaizstājami, lai novērstu licencētās 
zinātības izpaušanu) ir skaidri defi nēti ierobežojumi, bet attiecībā uz licencēšanu 
starp nekonkurentiem, skaidri defi nēti ierobežojumi ir a) vertikālā vienošanās par 
cenām, b) licences ņēmēja tiesību ierobežojums attiecībā uz pasīvu pārdošanu, 
c) licences ņēmēja tiesību ierobežojums attiecībā uz aktīvu un pasīvu pārdošanu 
izlases sadales sistēmas ietvaros. Gan attiecībā uz licencēšanu starp konkurentiem, 
gan nekonkurentiem 4. pantā ir uzskaitīti izņēmumi no skaidri defi nēto ierobežojumu 
saraksta. 

13. Pamatnostādnēs ir skaidri noteikts, ka nav nelikumības prezumpcijas ārpus 
grupālā atbrīvojuma drošības zonas noteikumiem, ja līgumā nav skaidri defi nēta 
ierobežojuma. Konkrēti, nav prezumpcijas, ka 81. panta 1. punktu piemēro tikai tāpēc, 
ka ir pārsniegti tirgus daļas sliekšņi. Ir nepieciešams atsevišķs vērtējums, kas pamatojas 
uz pamatnostādnēs aprakstītajiem principiem.

14. Lai veicinātu prognozējamību ārpus TTBER piemērošanas un, lai pievērstu 
uzmanību tādu gadījumu detalizētai analīzei, kuri varētu izraisīt reālas bažas par 
konkurenci, Komisija pamatnostādnēs ir izveidojusi jaunus drošības zonas noteikumus. 
Tiek pieņemts uzskats, ka ārpus skaidri defi nētu ierobežojumu jomas, 81. pants 
nevarētu būt pārkāpts, ja papildus līgumslēdzēju pušu kontrolētajām tehnoloģijām ir 
četras vai vairāk neatkarīgi kontrolētas tehnoloģijas, ar ko licencēto tehnoloģiju var 
aizstāt par lietotājam salīdzināmām izmaksām.

15. Pamatnostādnēs ir paredzēta ne tikai vispārīga licences nolīgumu analīzes 
sistēma, bet tajā ir arī īpašas sadaļas par 81. panta piemērošanu dažādu veidu 
licencēšanas ierobežojumiem, īpaši autora honorāru saistībām, izņēmuma licencēšanai 
un pārdošanas ierobežojumiem, ražošanas ierobežojumiem, izmantošanas jomas 
ierobežojumiem, riska izmantošanas ierobežojumiem, darījumu sasaistei un 
apvienošanai un saistībām par nekonkurēšanu. Pamatnostādnēs ir arī sadaļa par 
kopfondā apvienotu tehnoloģiju vērtēšanu (22). 

(21) Pašlaik TTBER ietver virkni vispārīgi izmantotu ierobežojumu, piemēram, izmantošanas jomas 
ierobežojumus, aktīvu un pasīvu pārdošanas ierobežojumus starp licences devēju un ņēmēju, lai 
aizsargātu to ekskluzīvās teritorijas un riska izmantošanas ierobežojumus.

(22) T.i.: darījumi, kuros divas puses vai vairāk apvieno tehnoloģiju paketi, ko licencē ne tikai kopfonda 
ieguldītājiem, bet arī trešajām personām.
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3. Transporta grupālā atbrīvojuma regulas

3.1. Jūras transports

Padomes Regulas (EEK) Nr. 4056/86 otrreizējā izskatīšana

16. Komisija panāca ievērojamu progresu Regulas Nr. 4056/86 otrreizējās 
izskatīšanas procesā, kas tika uzsākts 2003. gada martā. Ar Regulu Nr. 4056/86 ES 
konkurences tiesību akti tiek attiecināti uz jūras transportu, un viens no galvenajiem 
jautājumiem otrreizējā izskatīšanā ir, vai Līguma 81. panta 3. punkta atbrīvojuma 
nosacījumi par laineru kuģniecības konferenču īstenoto vienošanos par cenām un 
jaudu regulēšanu joprojām ir pamatoti.

17. Pamatojoties uz pamatīgu apspriešanās procesu (uz apspriešanās dokumentu 
tika saņemti 36 atbildes iesniegumi un tika organizēta publiskā uzklausīšana), Komisija 
neofi ciālā sanāksmē ar dalībvalstu konkurences un transporta pilnvarotām institūcijām 
28. maijā pārrunāja līdzšinējo otrreizējās izskatīšanas procesa gaitu. Tā rezultātā 
13. oktobrī tika panākta Baltās grāmatas pieņemšana (23), kurā Komisija secināja, ka 
nav pārliecinošu ekonomisku pierādījumu tam, ka pieņēmumi, balstoties uz kuriem 
tika pamatota grupālā atbrīvojuma nepieciešamība tā pieņemšanas laikā 1986. gadā, 
pašreizējos tirgus apstākļos un, balstoties uz četriem Līguma 81. panta 3. punkta 
nosacījumiem kopā, joprojām ir pamatoti. Pamatojoties uz to, Komisija apsvēra iespēju 
ierosināt atcelt pašreiz laineru kuģniecības konferencēm piešķirto grupālo atbrīvojumu. 
Baltajā grāmatā Komisija tomēr atstāja durvis atvērtas iespējamiem alternatīviem 
pašreizējās laineru konferences sistēmas variantiem reisos uz un no ES. Kuģu 
pārvadājumu pakalpojumu piegādātāji, kurus pārstāv Eiropas Laineru kuģniecības lietu 
asociācija (ELAA) jau ir ierosinājusi konkrētas idejas par šāda ietvara radīšanu. Tomēr 
pirms pieņemt nostāju attiecībā uz šīm idejām, Komisija ir uzaicinājusi ieinteresētās 
trešās personas iesniegt savus komentārus, kā arī sniegt alternatīvus risinājumus. 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 823/2000 (konsorciji) modernizācija

18. Komisijas Regula (EK) Nr. 823/2000 par Līguma 81. panta 3. punkta 
piemērošanu uz dažām laineru kuģniecības sabiedrību kopīgu līgumu, lēmumu 
un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) nodrošina grupālo atbrīvojumu 
attiecībā uz konsorcija līgumiem jūras transporta jomā. Starp diviem vai vairākiem 
kuģniecības uzņēmumiem, kas sniedz starptautisko laineru kuģniecības pakalpojumus, 
noslēgta konsorcija līguma uzdevums ir panākt sadarbību kopējas jūras transporta 
pakalpojumu operatīvās darbības ietvaros ar mērķi uzlabot produktivitāti un laineru 
kuģniecības pakalpojumu kvalitāti.

(23) Baltā grāmata par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu, ar kuru EK konkurences noteikumi tiek 
attiecināti uz jūras transportu, KOM(2004) 675 galīgais. Skat. arī Komisijas informatīvo izlaidumu 
presei IP/04/1213.
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19. Ņemot vērā, ka šīs regulas termiņš beidzas 2005. gada 25. aprīlī, Komisija 
jūnijā uzsāka publisku apspriešanu (24) par dažādām politiskām iespējām nākotnē 
izstrādāt tiesību aktus šajā jomā un īpaši izzināt nozares, dalībvalstu un ieinteresēto 
trešo pušu viedokļus. Šī apspriešana notika laikā, kad turpinājās otrreizējā grupālā 
atbrīvojuma izskatīšana līgumiem starp laineru kuģniecības sabiedrību konferencēm, 
kas ir ietverta Regulā 4056/86. 23. decembrī Komisija publicēja regulas sākotnējo 
projektu, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) 823/2000, aicinot ieinteresētās puses 
atsūtīt savus komentārus (25).

3.2. Gaisa transports

Konkurences uzraudzības pilnvaru paplašināšana starptautiskā gaisa transporta 
jomā – Regulu 3975/87 un 3976/87 grozījumi

20. Padome 26. februārī pieņēma Regulu (EK) Nr. 411/2004 (26), ar ko groza divas 
spēkā esošās regulas gaisa transporta jomā (27), un Regulu (EK) Nr. 1/2003. Tādējādi 
Regula 1/2003 būtībā tiks attiecināta arī uz gaisa transportu starp Eiropas Kopienu un 
trešām valstīm. Turklāt Padomes Regulas darbības joma, kas ļauj Komisijai izstrādāt 
grupālā atbrīvojuma noteikumus zināmos uzskaitītos gaisa transporta darbības veidos 
(arī garajos pārvadājumu reisos), tiek paplašināta. Līdz šīs regulas pieņemšanai, 
Komisijai trūka efektīvu uzraudzības pilnvaru šajā gaisa transporta jomā starp ES un 
trešām valstīm, lai arī nebija nekādu šaubu, ka konkurences noteikumi bija piemērojami 
arī attiecībā uz šiem reisiem (28). Ar Regulas 1/2003 piemērošanu attiecībā uz visu gaisa 
transportu, neatkarīgi no tajā esošo reisu veidiem, beidzot gaisa transporta joma tiek 
pakārtota pretmonopolu uzraudzības vispārējam ietvaram. Regula 411/2004 stājās 
spēkā 1. maijā kopā ar modernizācijas paketi. 

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1617/93 otrreizējā izskatīšana 

21. Centrālais elements Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1617/93 ar termiņu 
2005. gada 30. jūnijā, ir pašlaik spēkā esošais Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas 
(IATA) Tarifu konferencēm piešķirtais atbrīvojums attiecībā uz reisiem ES iekšienē. 
Šogad Komisija ir uzsākusi Regulas 1617/93 pārskatīšanu un 30. jūnijā publicējusi 

(24) Publikācijas dokumentus un Komisijas saņemtās atbildes skat.: http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/others/#consult_823

(25) OV C 319, 23.12.2004.
(26) OV L 68 6.3.2004., 1. lpp. Skat arī informatīvo izlaidumu presei IP/04/272.
(27) Padomes Regula (EEK) Nr. 3975/87 par procedūru EK konkurences noteikumu piemērošanai 

attiecībā uz uzņēmumiem gaisa transporta nozarē un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3976/87 par 
Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām 
gaisa transporta nozarē.

(28) Skat. kopējās lietas 209–213/84 Nouvelles Frontières, [1986] EKR 1425. Iepriekš starptautisko 
aviolīniju alianšu novērtēšana uzlika par pienākumu Komisijai procesuāli atdalīt reisus Kopienas 
teritorijas iekšienē no reisiem ar trešām valstīm, kas noveda pie neapmierinoša salikuma scenārija.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823
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apspriešanās dokumentu, aicinot valstu valdības, rūpniecības nozares un patērētājus 
iesniegt komentārus un pierādījumus par būtiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo 
Tarifu konferenču novērtējumu saskaņā ar 81. panta 3. punktu (EK).

22. Kopā tika saņemtas Komisijā izanalizētas 52 atbildes. Šī analīze parādīja 
vajadzību pēc turpmākas dziļas dažu jautājumu izpētes. Lai to panāktu, tika sagatavots 
diskusiju dokuments ar mērķi nodrošināt pārredzamu lēmumu pieņemšanas procesu 
un ļaut valsts institūcijām un nozarei iesniegt noslēdzošo komentāru virkni.

4. Procedūras noteikumu otrreizēja izskatīšana: Jauns paziņojums 
par piekļuvi lietai

23. Piekļuve lietai ir svarīgs procesuāls solis un aizsargmehānisms tiesībām 
uz aizsardzību ikvienā strīdīgā pretmonopolu un apvienošanās lietā. Ja Komisija 
ir publicējusi iebildumu paziņojumu, piekļuve lietai ļauj iebildumu paziņojumu 
adresātiem iepazīties ar Komisijas lietā esošajiem pierādījumiem ar mērķi efektīvi paust 
savu viedokli par secinājumiem, pie kādiem savā iebildumu paziņojumā Komisija ir 
nonākusi (29). Lai veicinātu Komisijas procedūras pārredzamību un skaidrību, izskatot 
lūgumus piešķirt piekļūšanas atļaujas lietām (30), Komisija uzsāka pašreiz spēkā 
esošā, 1997. gadā pieņemtā paziņojuma par piekļuvi lietai pārskatīšanu (31). Sekojot 
pieredzei, kas ir iegūta, piemērojot 1997. gada Paziņojumu, pārskatīšanā tiek ņemts 
vērā gan Komisijas praksē (32), gan nesenais precedentu likumā panāktais progress (33). 
Pārskatīšanā arī tiek mēģināts nodrošināt savietojamību noteikumiem par piekļuvi 
lietu dokumentiem ar modernizētajiem pretmonopolu un apvienošanās noteikumiem, 
kā arī ar pašreizējo Uzklausīšanas amatpersonu mandātu (34).

(29) Regula Nr. 1/2003 (pretmonopolu), Regula Nr. 139/2004 (apvienošanās) un attiecīgo Īstenošanas 
regulu (Regulas Nr. 773/2004 un Nr. 802/2004) paredz, ka piekļuve lietai jebkurā lietā ir jānokārto, 
ņemot vērā lēmumus, kas tiek pieņemti, balstoties uz Regulas Nr. 1/2003 7., 8. pantu un 24. panta 
2. punktu un uz Apvienošanās regulas 6. panta 3. punktu, 7. panta 3. punktu, 8. panta 2. – 6. punktu, 
14. un 15. pantu. 

(30) Tiesības uz piekļuvi lietai pretmonopolu un apvienošanās procesos atšķiras no vispārējām tiesībām 
uz piekļuvi dokumentiem, kas tiek piešķirtas saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001, tās ir atkarīgas no 
citiem kritērijiem un tām ir cits mērķis.

(31) Komisijas paziņojums par iekšējiem noteikumiem pieteikumu izskatīšanas procedūrai par piekļuvi 
lietas dokumentiem lietās, kas paredzētas EK Līguma 85. un 86. pantā [tagad 81. un 82. pants], 
Parīzes Līguma (EOTK) 65. un 66. pantā un Padomes Regulā (EEK) Nr. 4064/89, OV C 23, 23.1.1997., 
3. lpp.

(32) Komisijas prakse pilnveidojās pateicoties jaunām un bezprecedenta situācijām, tādām kā lielā 
mērā augsts procesos iesaistīto pušu skaits, bet arī cenšoties panākt augstāku efektivitāti piekļuves 
nodrošināšanā lietu dokumentiem ar jaunu tehnoloģiju starpniecību.

(33) Sevišķi “cementa karteļa” lietā Pirmās instances tiesas priekšā: 2000. gada 15. marta spriedums 
kopējā lietā T-25/95 un citi, Cimenteries CBR SA un citi.

(34) Komisijas 2001. gada 23. maija lēmums par Uzklausīšanas ierēdņa darba uzdevumu, OV L 162, 
19.06.2001.
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24. Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Komisija 21. oktobrī publicēja Paziņojuma 
projektu par noteikumiem attiecībā uz piekļuvi Komisijas lietu dokumentiem 
pretmonopolu un apvienošanās procesos (35) un uzsāka publisku projekta apspriešanu. 
Atbildot uz šo apspriešanas aicinājumu, tika iesniegti ap 20 dažādu materiālu 
galvenokārt no juridiskās prakses veicējiem, tomēr arī no patērētāju un arodbiedrību 
apvienībām. 

25. Projekta galvenās īpašības ir šādas:

– atšķirība starp tiesībām piekļūt lietas materiāliem (Iebildumu paziņojumu 
adresātiem) un piekļuvi specifi skiem dokumentiem (prasītājiem pretmonopolu 
procesos un citām pusēm, kas ir iesaistītas apvienošanās procesos);

– defi nīcija par to, kas veido “Komisijas lietas materiālus”, un skaidra atšķirība starp 
dokumentiem, kuriem drīkst un kuriem nedrīkst nodrošināt piekļuvi;

– atšķirība starp pretmonopolu un apvienošanās procesiem attiecībā uz brīdi, kad 
piekļuve lietas materiāliem tiek piešķirta;

– procedūru apraksts konfi denciālas informācijas izmantošanā un piekļuves 
īstenošanā lietas materiāliem, kā arī procedūrai par domstarpību atrisināšanu 
konfi dencialitātes sūdzību atrisināšanā, ieskaitot uzklausīšanas ierēdņa lomu.

B – 81., 82. UN 86. PANTA PIEMĒROŠANA

1. Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (EK Līguma 82. pants)

1.1. Lēmumi

CEWAL

26. Komisija 30. aprīlī pieņēma lēmumu, ar kuru tika noteikta 3,4 miljoni euro 
liela soda nauda uzņēmumam Companie Maritime Belge (CMB), Beļģijas kuģniecībai. 
Soda nauda tika noteikta CMB lomas dēļ ļaunprātīgajā darbībā, ko astoņdesmito gadu 
beigās (36) veica laineru konference Associated Central West Africa Lines (Cewal), kuras 
locekle CMB bija. 

(35) Komisijas Paziņojuma projekts par noteikumiem attiecībā uz piekļuvi Komisijas lietu dokumentiem 
lietās, kas tiek izskatītas saskaņā Līguma 81. un 82. pantu un Padomes Regulu (EP) Nr. 139/2004, 
OV C 259, 21.10.2004., 8.–18. lpp. Pieejams šādā tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/
competition/general_info/access_to_documents.html

(36) Cewal pastāvēja no 1970. gadu sākuma līdz 1990. gadu vidum. To veidoja kuģniecības, kas 
nodrošināja regulārus lainera pakalpojumus starp Zairas un Angolas ostām, kā arī starp Ziemeļu 
jūras ostām, izņemot Apvienoto Karalisti. Cewal galvenais birojs atradās Antverpenē.

http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/access_to_documents.html
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27. Pirms tam pieņemtais lēmums (37), saskaņā ar kuru Komisija jau bija noteikusi 
soda naudu četriem Cewal locekļiem, ieskaitot CMB, bija daļēji ticis anulēts Eiropas 
Kopienu Tiesā (ECJ) attiecībā uz soda naudām (38). Eiropas Kopienu Tiesa uzskatīja, ka 
Komisija ir pieļāvusi procesuālu kļūdu iebildumu paziņojumā, kam sekoja lēmums, ka 
tās nodoms bija noteikt naudas sodu individuāliem Cewal locekļiem.

28. Lai pārkāpumi nepaliktu bez sankcijām (lūgumu pārskatīt spriedumus 
pārkāpumos noraidīja gan Pirmās instances tiesa, gan Eiropas Kopienu Tiesa), 
Komisija pieņēma jaunu lēmumu, ar kuru CMB tika noteikta soda nauda, ievērojot 
jaunu procedūru, kas saskanēja ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem (39). Šis 
lēmums pilnībā balstās uz sākotnējā lēmuma būtiskām atziņām. 

29. Soda naudas aprēķināšana balstās uz CMB kriminālās darbības ietekmes 
novērtējumu, salīdzinot ar pārējo Cewal locekļu līdzdalību. Zemāka soda nauda nekā 
sākotnējā lēmumā tika noteikta tādēļ, ka lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošie vainu 
pastiprinošie apstākļi vairs netika ņemti vērā. 

Clearstream (40)

30. Komisija 2. jūnijā pieņēma lēmumu spriedumā par to, ka Clearstream 
Banking AG un tā mātes uzņēmums Clearstream International SA (Clearstream) 
pārkāpa EK 82. pantu, atsakoties piegādāt pārrobežas vērtspapīru ieskaita un norēķinu 
pakalpojumus (41) uzņēmumam Euroclear Bank SA (Euroclear Bank) un, piemērojot 
diskriminējošu cenu politiku, izdarīja kaitējumu šim klientam.

31. Clearstream Banking AG ir vienīgais Wertpapiersammelbank (centrālais 
vērtspapīru depozitārijs (42)) Vācijā. Komisija uzskatīja, ka attiecīgajā periodā – no 

(37) Komisijas 1992. gada 23. decembra Lēmums 93/82/EEK, kas ir saistīts ar procesu saskaņā ar EEK 
Līguma 85. (IV/32.448 un IV/32.450: Cewal, Cowac un Ukwal) un 86. (IV/32.448 un IV/32.450: Cewal) 
pantu, OV L 34, 10.02.1993., 20. lpp. Sākotnējo Komisijas noteikto soda naudu CMB 9,6 miljonu 
ECU apmērā Pirmās instances tiesa ar 1996. gada 28. oktobra spriedumu kopējās lietās T-24/93, 
T-25/93, T-26/93 un T-28/93 CMB un citās samazināja līdz 8,64 miljoniem.

(38) 2000. gada 16. marta spriedums kopējās lietās C-395/96 P CMB, CMBT un C-396/96 P Dafra-Lines 
[2000] EKR I-1365.

(39) Regula 2988/74 attiecībā uz noilguma termiņiem procesuālās darbībās, kas saistīti ar transportu 
un konkurenci ietver pārtraucamu noilguma periodu piecu gadu apmērā un kopējo noilguma 
periodu desmit gadu apmērā attiecībā uz soda naudas noteikšanu. Šie noilguma periodi nebija 
iztecējuši, jo tiesas procesu laikā tika apturēti.

(40) COMP/38.096.
(41) Vērtspapīru ieskaits un norēķini ir nepieciešamas darbības, lai izpildītu vērtspapīru tirdzniecības 

darījumu. Ieskaits ir process, kurā tiek noteiktas pircēja un pārdevēja līgumsaistības. Norēķins 
ir vērtspapīru pārvedums no pārdevēja pircējam un naudas līdzekļu pārskaitījums no pircēja 
pārdevējam.

(42) Centrālajā vērtspapīru depozitārijā tiek turēti vērtspapīri un nodrošināta vērtspapīru darījumu 
izpilde ar ierakstu reģistrā. Savā valstī centrālais vērtspapīru depozitārijs nodrošina darījumu 
izpildes pakalpojumus to vērtspapīru tirdzniecības darījumos, kas tiek turēti tā galīgajā uzraudzībā. 
Tas var arī piedāvāt transakciju izpildes pakalpojumus kā starpnieks pārrobežu ieskaita un norēķinu 
darījumos, ja primārais vērtspapīru depozīts atrodas citā valstī. 
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1997. gada līdz 2001. gada beigām – Clearstream piederēja dominējošs stāvoklis, 
nodrošinot pārrobežu un norēķina pakalpojumus starpniekiem, kuri atradās citās 
dalībvalstīs.

32. Atteikšanās veikt piegādi bija saistīta ar reģistrētām akcijām (43), kas bija 
izlaistas saskaņā ar Vācijas likumdošanu. Ja konkurences likums atzīst uzņēmumu 
izvēles brīvību izvēlēties savus tirdzniecības partnerus, uzņēmumiem, kuri atrodas 
dominējošā stāvoklī, ir jāuzņemas sevišķa atbildība. Attiecīgajā lietā Clearstream rīcība 
tika kvalifi cēta kā atteikšanās veikt piegādi, jo:

• Clearstream Banking AG ir vienīgais galīgais to Vācijas vērtspapīru uzraudzītājs, kas 
tiek turēti kopējā drošā uzraudzībā, kas šodien ir vienīgā nozīmīgā uzraudzības forma 
vērtspapīru tirdzniecībā. Jaunpienācēju ienākšana šajā darbības veidā pārredzamā 
nākotnē ir nereālistiska. Tādēļ Clearstream Banking AG var tikt kvalifi cēts kā 
tirdzniecības partneris, no kura nav iespējams izvairīties;

• Euroclear Bank nav iespējams dublēt prasītos pakalpojumus; un

• Clearstream rīcības rezultātā tika mazināta Euroclear Bank spējas nodrošināt 
efektīvus pārrobežu ieskaita un norēķinu pakalpojumus klientiem vienotā tirgū. 

33. Euroclear Bank saņēma meklētos pakalpojumus 2001. gada novembrī, vairāk 
nekā divus gadus pēc tam, kad bija tos lūgusi sniegt. Visā šajā periodā Clearstream 
Banking AG liedza Euroclear Bank saņemt ieskaita un norēķinu pakalpojumus 
reģistrētām akcijām. Novēlotā Clearstream rīcība vis-a-vis Euroclear Bank ir kontrastā 
ar parasto periodu, kas nepārsniedz četrus mēnešus, kuras laikā citiem līdzīgiem 
klientiem tika piegādāti ieskaita un norēķinu pakalpojumi.

34. Attiecībā uz diskrimināciju cenu ziņā Komisija nosprieda, ka periodā no 
1997. gada janvāra līdz 2002. gada janvārim Clearstream par ekvivalentas vērtības 
pakalpojumiem no Euroclear Bank pieprasīja augstāku cenu par transakciju nekā 
citiem vērtspapīru depozitārijiem ārpus Vācijas. Komisija veica detalizētu pakalpojumu 
satura un to sniegšanas izmaksu pārbaudi ar mērķi noteikt, vai cenu starpība var tikt 
pamatota, un nonāca pie slēdziena, ka tas tā nav.

35. Komisija nolēma nenoteikt soda naudu. Citu faktoru starpā, Komisija ņēma 
vērā apstākli, ka Kopienā nepastāv precedenta likums vai jurisprudence, kas risinātu 
ieskaita un norēķinu konkurences analīzes jautājumus. Turklāt dažādās institūcijās 
un formās noris plašas debates par ieskaitu un norēķiniem, lai labāk varētu defi nēt 
atšķirīgo viedokļu piekritēju lomu nozarē.

(43) Vācijas akcijas, kas tiek tirgotas starptautiski visplašāk (augsti kotējošās akcijas, tādas kā Daimler 
Chrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa un citas) ir 
reģistrētās akcijas, pretēji uzrādītāja akcijām.
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Microsoft 

36. Komisija 24. martā saskaņā ar EK Līguma 82. pantu pieņēma aizlieguma 
lēmumu, paredzot soda naudas noteikšanu, Microsoft  Corporation (Microsoft ) (44). 
Šajā lēmumā tika secināts, ka Microsoft  divos veidos ir ļaunprātīgi izmantojis savu 
dominējošo stāvokli personāldatoru operētājsistēmu tirgū (45).

1) Atteikšanās piegādāt informāciju par savstarpējo izmantojamību

37. Microsoft  konkurentiem noklusēja darba grupu serveru ekspluatācijas sistēmu 
tirgus informāciju, kas ir nepieciešama, lai to izstrādājumi varētu tikt savstarpēji 
izmantoti ar Microsoft  dominējošo personāldatoru ekspluatācijas sistēmu Windows. Ja 
Microsoft  pirms tam, kad tas ienāca darba grupu ekspluatācijas sistēmu tirgū, šāda veida 
savstarpējās izmantojamības informāciju bija atklājis, tad vēlāk tas pieņēma nostādni 
atteikties atklāt šāda veida informāciju konkurentiem, tādējādi mazinot iepriekšējos 
piegādes apjomus. Microsoft  1998. gadā noraidīja formālu Sun prasību izpaust šāda 
veida informāciju par savstarpējo izmantojamību. Pamatojoties uz plaša mēroga tirgus 
aptauju, Komisija secināja, ka attiecīgā informācija bija neaizstājama, lai sacenstos 
darba grupu serveru ekspluatācijas sistēmu tirgū un ka, neizpaužot informāciju, 
Microsoft  bija spējis nodrošināt sev dominējošu stāvokli un riskēja izstumt visus 
šajā tirgū atlikušos konkurentus. Turklāt Komisija secināja, ka Microsoft  atteikšanās 
piegādāt ierobežoja tehnisko progresu, kas nāca par sliktu pircējiem: ja konkurentiem 
būtu bijusi pieejama neizpaustā informācija, tie spētu nodrošināt jaunus un uzlabotus 
izstrādājumus pircējiem, nekopējot paša Microsoft  ierosinātos izstrādājumus.

2) Windows Media Player sasaiste ar Windows

38. Microsoft  kaitēja konkurencei strauji mainīgajā datu nesēju nolasītāju tirgū, 
sasaistot atsevišķu izstrādājumu – tā izstrādāto Windows Media Player. Ar šādi 
praktizēto sasaisti Windows Media Player tika piešķirta tikpat universāla klātesamība 
kā Windows, kā rezultātā satura nodrošinātāji un programmatūru izstrādātāji bija 
mākslīgi spiesti balstīties uz Windows datu tehnoloģiju un neļāva konkurentiem 
straumējošas vides datu nolasītāju ražotāju tirgū sacensties, pamatojoties uz viņu 
izstrādājumu labajām īpašībām. Lēmums rāda, ka Microsoft  ir sasniedzis ievērojamu 
pārākumu pār konkurentiem, jo sasaistes stratēģiju tas sāka īstenot 1999. gada vidū.

39. Komisija secināja, ka Microsoft  ļaunprātīgā rīcība bija ļoti nopietns ES 
konkurences noteikumu pārkāpums un noteica Microsoft  497,196 miljonus euro lielu 
soda naudu (46).

(44) Lieta COMP/37.792 Pieejams tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/
cases/decisions/37792/en.pdf

(45) Microsoft piederēja apmēram 95 % no šī tirgus.
(46) Šī soda nauda sasniedza 1,62 % no Microsoft apgrozījuma visā pasaulē pēdējā darbības gadā, par 

kuru bija pieejami dati.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf
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40. Lai izbeigtu noteikumu pārkāpšanu, Komisija pieprasīja, lai Microsoft  īsteno 
šādus galvenos kompensējošos pasākumus:

– atklāt svarīgo informāciju par savstarpējo izmantojamību un atļaut tās izmantošanu 
savietojamu darba grupu serveru ekspluatācijas sistēmu produkcijas izstrādē 
(“savstarpējās izmantojamības kompensācija”);

– padarīt pieejamu to Windows personāldatoru ekspluatācijas sistēmu versiju, 
kurā nav ietverts Windows Media Player (“sasaistes likvidēšanas kompensācija”); 
personāldatoru ražotāji un pircēji var tādējādi iegādāties Windows, datu nesēju 
nolasītāju iegādājoties pēc izvēles; 

– turklāt Microsoft  bija jāiesniedz priekšlikums kontroles mehānisma izveidei 
kontroles pilnvarnieka veidā. Microsoft  šādu priekšlikumu iesniedza.

41. Microsoft  iesniedza lēmuma anulēšanas pieteikumu Pirmās instances tiesā 
(the Court of First Instance – CFI) (47), kā arī pieteikumu pagaidu pasākumu veikšanai, 
cenšoties panākt savstarpējās izmantojamības kompensācijas un sasaistes likvidēšanas 
kompensācijas apturēšanu, gaidot sava anulēšanas pieteikuma iznākumu (48). Komisija 
nolēma necensties piemērot šīs kompensācijas, gaidot Pirmās instances tiesas priekšsēdē-
tāja rīkojumu attiecībā uz Microsoft  pieteikumu par pagaidu pasākumiem (49). 22. decem-
brī priekšsēdētājs pilnībā noraidīja Microsoft  prasību par pagaidu pasākumiem (50). 

2. LOGS: ES KONKURENCES NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA MOBILĀ 
UN PLATJOSLAS INTERNETA PAKALPOJUMIEM 

Konkurence elektronisko saziņas līdzekļu sektorā 2004. gadā pastiprinājās 
un dažos tirgus segmentos notika ļoti spēcīga izaugsme (1). Paplašinātajā 
25 dalībvalstu ES divi galvenie izaugsmes virzītājspēki nozarē bija fi ksētie 
platjoslas un mobilie pakalpojumi. Platjoslas jomā izaugsme pārsteidza izaugsmi 
mobilo pakalpojumu jomā.

Attiecībā uz pretmonopolu pasākumiem, Komisija uzmanību pievērsa šiem 
diviem vissvarīgākajiem segmentiem. Jaunā elektronisko saziņas līdzekļu 
jomas likumdošanas ietvara kontekstā, kas ir spēkā kopš 2003. gada 25. jūlija, 
konkurences politika turpina spēlēt lielu lomu, regulējot šo jomu stingrāk, 
saskaņā ar konkurences tiesību principiem.

(1) Skat. Komisijas 10. ieviešanas ziņojumu.

(47) Lieta T-201/04.
(48) Lieta T-201/04R.
(49) Noklausīšanās sakarā ar prasību par pagaidu pasākumiem notika 30.09.2004. un 01.10.2004.
(50) Skat. zemāk sadaļā I.C.
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Platjoslas interneta pakalpojumu pieejamības kontekstā Komisijas rīcība attiecībā 
uz pieņemto limitu sašaurināšanu panāca to, ka Deutsche Telekom – vietējais 
fi ksēto līniju operators Vācijā – ievērojami samazināja līniju koplietošanas 
maksu (2). Šo tarifu samazināšanas kontekstā Komisija bija gatava izbeigt 
izmeklēšanu celtajā apsūdzībā pret Deutsche Telekom par tā dominējošo stāvokli 
platjoslas piekļuves nodrošināšanā tam piederošajam telekomunikāciju tīklam. 
Komisija pieņēma Deutsche Telekom apņemšanos izbeigt limitu sašaurināšanu 
pēc ilguma principa no 2004. gada 1. aprīļa (3).

Kas attiecas uz mobilajiem sakariem, 26. jūlijā Komisija sniedza divus iebildumu 
paziņojumus par starptautisko viesabonēšanu Apvienotajā Karalistē. Iebildumi 
ir saistīti ar likmēm, kādas O2 un Vodafone pieprasīja no citiem mobilā tīkla 
operatoriem par starptautisko viesabonēšanu vairumtirdzniecības līmenī. 
Pamatojoties uz izmeklēšanu, Komisija uzskatīja, ka abi bija pieprasījuši 
negodīgu un pārāk augstu cenu – Vodafone no 1997. gada vismaz līdz 2003. gada 
septembrim un O2 no 1998. gada un vismaz līdz 2003. gada septembrim (4). 
Visbeidzot, ciktāl tas attiecas uz starptautiskajiem mobilajiem viesabonēšanas 
pakalpojumiem, Komisija arī raugās uz nesenās stratēģisko mobilo alianšu 
izveides radīto ietekmi uz konkurētspēju (tādu kā Freemove vai Starmap).

(2) Maksa, kura konkurentiem ir jāmaksā Deutsche Telekom par piekļuvi tam piederošo lokālo 
cilpu koplietošanai.

(3) Informatīvais izlaidums presei IP/04/281.
(4) Informatīvais izlaidums presei IP/04/994.

1.2. Citās lietās panāktais progress un sūdzību noraidījumi

Interbrew (ļaunprātīga izmantošana) (51)

42. Komisija 30. aprīlī pēc pašas iniciatīvas slēdza savu 1999. gadā uzsākto 
izmeklēšanu saskaņā ar 82. pantu pret Interbrew N.V. rīcību (pašlaik: Inbev N.V.), ko 
tas praktizēja attiecībā uz Beļģijas alus vairumtirgotājiem, pēc tam, kad Interbrew veica 
vairākas apņemšanās. Interbrew, konkrēti, ir uzņēmies grozīt savas atlaižu sistēmas 
un tā partnersadarbības un komerclīgumus ar vairumtirgotājiem tādā veidā, ka 
konkurējošie piegādātāji vairs netiek aizkavēti Beļģijā efektīvi konkurēt ar Interbrew. 

43. Interbrew vispirms piekrita padarīt savu standartizēto apjomu atlaižu sistēmu 
pilnībā caurredzamu visiem vairumtirgotājiem tā vietā, lai vienkārši sniegtu tiem tādu 
atlaižu likmi, kas atbilst apjoma diapazonam, kurā ietilpst paša dažādo alus šķirņu iegādes 
apjomi un likmes, kas atbilst apjomu diapazoniem, kas atrodas tieši virs un tieši zem 

(51) COMP/37.409, IP/04/574, 30.04.2004.
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šā diapazona. Cita atlaižu sistēma, kas ir specifi ski izstrādāta vairumtirgotājiem, kuri ir 
gatavi pārdot dažādās Interbrew alus šķirnes paši savās saistītajās mazumtirdzniecības 
vietās, arī tiks grozīta tā, ka atlaižu apjoms vairs nepalielināsies ar vairumtirgotāja 
saistīto tirdzniecības vietu skaita pieaugumu, bet veidos fi ksētu summu uz konkrētas 
alus šķirnes hektolitru, neskatoties uz to, kāds ir saistīto tirdzniecības vietu skaits.

44. Saskaņā ar Interbrew partnersadarbības līgumiem, Interbrew vairs nesaņems 
piekļuvi konfi denciālajiem vairumtirgotāju uzņēmējdarbības datiem un tam vairs nebūs 
tiesību bloķēt konkurenta priekšlikumu vairumtirgotāja uzņēmējdarbības nozares iegādei 
un tā vietā iesniegt savu pieteikumu (“pirmpirkuma tiesību” atcelšana). Visbeidzot, 
attiecībā uz tiem komerclīgumiem, ar kuriem Interbrew vairumtirgotājiem piešķir vairākus 
stimulēšanas priekšlikumus, tādus kā fi nansiālais atbalsts vai iekārtas, galvenokārt, 
apmaiņā pret reklāmas kampaņām, Interbrew ir pieņēmis a) atcelt jebkādas produkcijas 
ekskluzivitātes prasības, b) panākt pilnīgu atbilstības kritēriju caurredzamību un c) precizēt 
to, ka vienādi stimulēšanas pasākumi ir pieejami visiem vairumtirgotājiem bez izņēmuma.

Scandlines pret Helsingborgas ostu (52) un Sundbusserne pret Helsingborgas ostu (53)

45. Komisija 23. jūlijā pieņēma divus lēmumus (54), noraidot divas sūdzības, 
kuras iesniedza prāmju operatori – Scandlines Sverige AB un Sundbusserne AS – pret 
Helsingborgas ostu Zviedrijā. Šīs divas paralēlās sūdzības bija saistītas ar apsūdzību 
ļaunprātīgā sava stāvokļa izmantošanā EK Līguma 82. panta nozīmē attiecībā uz 
pārlieku lielo Helsinborgas ostas maksas iekasēšanu par pakalpojumiem, kas tika 
sniegti prāmju operatoriem, kuri aktīvi darbojās Helsingborgas – Elsinoras maršrutā 
starp Zviedriju un Dāniju. 

46. Pēc plašas izmeklēšanas veikšanas, Komisija nonāca pie slēdziena, ka pieejamie 
pierādījumi nebija pietiekami, lai apliecinātu vajadzīgā juridiskā standarta līmenī, ka 
attiecīgās cenas bija pārlieku augstas. Lēmumi norāda uz nedaudz vispārīgāka rakstura 
grūtībām EK Līguma 82. panta piemērošanā pārmērīgi augstu cenu lietās, jo īpaši lietās, 
kurās nav pieejami noderīgi atskaites punkti. Apstākļos, kad esošais precedentu likums 
šajā jautājumā ir diezgan ierobežots (55), lēmumi var sniegt vērtīgas norādes, nosakot 
pakalpojuma ekonomisko vērtību un to, vai cena ir pārmērīgi augsta/negodīga un tādējādi 
veido ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu EK Līguma 82. panta izpratnē. 

KPN Mobile pieslēguma likmes (56)

47. Komisija ir informējusi atbildētājus, ka 21. oktobrī MCI atteicās no sūdzības 
un ka Komisija neparedz turpmāku rīcību šajā lietā. 2002. gada 22. martā šajā lietā 

(52) COMP/A.36.568.
(53) COMP/A.36.568.
(54) Lēmumu nekonfi denciālās versijas tika publicētas Konkurences lietu ģenerāldirektorāta interneta 

lapā.
(55) Lēmums balstās uz Tiesas izstrādāto testu lietā 27/76 United Brands pret Komisiju, [1978] EKR 207.
(56) COMP/37.704 – KPN Mobile pieslēguma likmes.
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ir izsniegts iebildumu paziņojums apsūdzot KPN Mobile par to, ka tas atteicās 
piegādāt tiešo starpsavienojumu neatkarīgajiem operatoriem un par iesaistīšanos 
limitu sašaurināšanā starp tā vairumtirdzniecības mobilās nobeidzes likmēm un 
mobilā virtuālā privātā tīkla (mobile virtual private network – MVPN) pakalpojumu 
mazumtirdzniecības cenām. Izlemjot neturpināt lietu ex offi  cio, Komisija ņēma vērā, 
ka Nīderlandes regulatora OPTA rīcības pa to laiku bija novedusi KPN Mobile pie 
atbilstoša tiešā starpsavienojuma priekšlikuma izstrādes. Mobilo starpsavienojumu 
vairumtirdzniecības likmes Nīderlandē arī bija samazinājušās, un OPTA veica 
turpmāko tirgus analīzi par pieslēgumu atsevišķiem mobilem tīkliem Nīderlandē 
jaunā elektroniskās saziņas līdzekļu likumdošanas ietvara kontekstā, kurš Nīderlandē 
tika ieviests 2004. gada pavasarī. Beidzot, Komisija bija savā izmeklēšanā nonākusi pie 
slēdziena, ka MVPN pakalpojumu specifi skajā kontekstā esošā limitu sašaurināšana 
nevar tikt precīzi noteikta saskaņā ar 82. pantu EK Līgumā.

B2/Telia (57)

48. B2 Bredband AB (B2) novembrī atteicās no sūdzības pret TeliaSonera AB, 
vietējo telekomunikāciju operatoru Zviedrijā. Komisija vēlāk slēdza tā lietu. Komisija 
2003. gada septembrī paziņoja par iebildumiem pret TeliaSonera, apsūdzot uzņēmumu 
tā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā iesaistoties nepamatoti augstu cenu 
noteikšanā, kad tika iesniegts pieteikums liela apjoma līguma iegūšanā par optisko 
šķiedru platjoslas tīkla celtniecību un ekspluatāciju ātrgaitas interneta pakalpojumu 
sniegšanai Malmē. Komisija strīdējās, ka TeliaSonera konkursa pieteikums šī līguma 
izpildei tika ar nolūku noteikts zem pašizmaksas un nedeva iespēju operatoram 
atpelnīt ieguldījumus un izdevumus, kas izriet no līgumā ietvertās infrastruktūras un 
pakalpojumu nodrošināšanas, un, ka nosakot tik zemu cenu, TeliaSonera aizkavēja 
alternatīvas infrastruktūras attīstību un konkurējošo pakalpojumu sniedzēju ienākšanu 
tirgū. Tomēr pēc paziņojuma sniegšanas veiktā papildus izmeklēšana ļāva Komisijai 
secināt, ka nav iespējams pilnīgi droši apgalvot, vai TeliaSonera atradās dominējošā 
stāvoklī attiecīgajos tirgos tajā laikā, kad konkursa pieteikums tika iesniegts.

2. Karteļi

3. LOGS: PĀRSKATS PAR LIKUMA PIEMĒROŠANU PRET SKAIDRI 
DEFINĒTU IEROBEŽOJUMU KARTEĻIEM

Komisija 2004. gada laikā saglabāja uzsvaru uz pretkarteļu darbību, kas tika 
izveidota iepriekšējo trīs gadu laikā izsniedzot 6 citus lēmumus pret nelikumīgiem

(57) COMP/37.663 – TeliaSonera AB – Platjoslas pakalpojumi. 
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horizontālās vienošanās gadījumiem, kurās bija iesaistīti 30 uzņēmumi. Lietas 
bija šādas: vara santehnikas caurules, nātrija glikonāts, franču alus, jēltabaka 
no Spānijas, cietie galantērijas izstrādājumi – adatas un holīna hlorīds (1). Šajos 
lēmumos kopā bija noteikta 390 miljonu euro liela soda nauda. 

Šī gada laikā ir bijuši vairāki notikumi, kas veicināja cīņu pret karteļiem. Konkrēti, 
ir vērts pieminēt trīs aspektus, tas ir, notikumi iecietības jomā, pretkarteļu 
likumu piemērošanas sekas, ieviešot Regulu 1/2003 un precizējot likumus, kas 
regulē tiesiskās privilēģijas.

Iecietība

2002. gada paziņojums par iecietību (2) joprojām turpināja darboties kā svarīgs 
likuma piemērošanas instruments. Liels skaits lietu, kas tika izveidotas 2002. 
gada paziņojuma par iecietību rezultātā parāda, ka tas ir lielā mērā efektīvs, pat 
vēl efektīvāks nekā 1996. gada iecietības paziņojums. Lielākajā daļā lietu, kuras 
tagad ir sasniegušas lēmumu pieņemšanas posmu tiek izskatītas saskaņā ar 2002. 
gada paziņojumu (3).

Regula (EK) Nr. 1/2003

Regulas 1/2003 spēkā stāšanās maijā (4) ievērojami stiprināja Komisijas 
izmeklēšanas pilnvaras. Ir vērts izcelt trīs galvenos aspektus. Pirmkārt, ar 
Regulu tiek paplašinātas Komisijas kratīšanas pilnvaras, iekļaujot telpas, kas 
nav paredzētas uzņēmējdarbībai, ieskaitot uzņēmumu personāla privātās 
rezidences, balstoties uz pamatotām aizdomām par to, ka šajās telpās tiek glabāti 
uzņēmējdarbības dokumenti (5). Šāda darbība var tikt veikta tikai ar attiecīgās 
dalībvalsts valsts tiesu institūcijas iepriekš izsniegtu pilnvaru. Otrkārt, Komisijas 
kratīšanas pilnvaras tiek stiprinātas ar tās spēju apzīmogot uzņēmējdarbībai 
paredzētās telpas uz laiku, kas ir nepieciešams pārbaudes veikšanai (6). Treškārt, 
Komisijai ir piešķirtas eksprespilnvaras izmeklēšanas nolūkā nopratināt jebkuru 
fi zisku vai juridisku personu, kura piekrīt nopratināšanai (7).

(1) Skat. turpmāk atsevišķo lēmumu kopsavilkumus.
(2) Soda naudas imunitātes paziņojums un soda naudu apjoma samazināšana karteļu lietās (OV 

C 45, 19.02.2002.).
(3) Iecietības piemērošanai būtu bijis jānonāk līdz Komisijai pēc 19.02.2002., lai varētu tikt 

piemērots jaunais paziņojums.
(4) Skat. 1. punktu iepriekš.
(5) Regulas 21. pants.
(6) Regulas 20. pants.
(7) Regulas 19. pants.
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Tiesiskā privilēģija

Ievērojot Komisijas lūgumu, Tiesas priekšsēdētājs ar 27. septembra pavēli 
anulēja (8) Komisijas lēmuma darbības (daļēju) apturēšanu, saskaņā ar kuru 
tika noraidīta tiesiskās privilēģijas prasība, kāda iepriekš ar Pirmās instances 
tiesas priekšsēdētāja pavēli tika noteikta (9) šajā lietā. Aploksne, kurā bija daži 
dokumenti, kas tika izņemti pārbaudes laikā, bet, kuri, kā apgalvoja puses, ir 
aizsargāti ar tiesisko privilēģiju (10) un kuri tika saglabāti Pirmās instances tiesas 
reģistrā, tika atdoti atpakaļ Komisijai. Eiropas Kopienu Tiesa ņēma vērā Komisijas 
apņemšanos strīdā iesaistītos dokumentus trešām personām līdz slēdzienam 
galvenajās tiesu prāvās. Tā kā jaunā piekļuve, kuru puses ierosināja attiecībā uz 
tiesiskās privilēģijas apjomu, netika tiesās apstiprināta, Komisija turpina veikt 
pārbaudes tāpat kā iepriekš, pamatojoties uz izveidojušos precedenta likumu (11), 
kas pēc Komisijas uzskatiem paliek spēkā un ir atbilstošs.

(8) Lieta C-7/04 P (R). Vairāk informācijas meklējiet zemāk, Tiesas lietu sadaļā. 
(9) Apvienotās lietas T-125/03 R un T-253/03 R Akzo Nobel Chemicals Ltd un Akcros. Skat. arī 2003. 

gada Konkurences ziņojumu, 33. punktu.
(10) Tiesā tika gaidīta galvenās lietas tiesas prāva šajā jautājumā šā gada beigās.
(11) Skat. Lietu 155/79 AM & S pret Komisiju [1982] ECR 1575.

Vara santehnikas caurules (58)

49. Komisija 3. septembrī pieņēma lēmumu, spriežot, ka vadošie Eiropas 
vara santehnikas cauruļu ražotāji Boliden AB (kopā ar tā iepriekšējiem meitas 
uzņēmumiem Boliden Fabrication AB un Boliden Cuivre & Zinc S.A.), Halcor 
S.A., HME Nederland BV, IMI plc. (kopā ar tā (bijušajiem) meitas uzņēmumiem 
IMI Kynoch Ltd. un IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), KM Europa Metal AG 
(kopā ar tam pilnībā piederošajiem meitas uzņēmumiem Europa Metalli SpA un 
Tréfi métaux SA), Mueller Industries, Inc. (kopā ar tā meitas uzņēmumiem WTC 
Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. un 
DENO Acquisition EURL), Outokumpu Oyj (kopā ar tam pilnībā piederošo meitas 
uzņēmumu Outokumpu Copper Products Oy) un Wieland Werke AG (kopā ar tā 
meitas uzņēmumiem Austria Buntmetall AG un Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.) 
bija pārkāpuši Eiropas Kopienas konkurences noteikumus, slepeni vienojoties 
par fi ksētām cenām un tirgus sadalījumu EEZ vara santehnikas cauruļu tirgū. Pēc 
izmeklēšanas, kas tika uzsākta 2001. gadā, Komisija noteica, ka pārkāpumi bija ilguši 
no 1988. gada vidus līdz 2001. gada sākumam. 

(58) COMP/38.096.
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50. Attiecīgais izstrādājums tiek galvenokārt izmantots celtniecības nozarē ūdens, 
naft as, gāzes un apkures instalācijās. Galvenie santehnikas cauruļu pircēji ir izplatītāji, 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības aģenti, kuri santehnikas caurules pārdod 
to uzstādītājiem un citiem gala lietotājiem. Parasto (970,1 miljons euro) un plastmasas 
apvalka (180,9 miljonu euro) vara santehnikas cauruļu kopējā tirgus vērtība sasniedz 
1 151 miljonus euro (EEZ 2000. gadā).

51. Soda naudu kopējā summa, kas tika noteikta uzņēmumiem šajā lietā bija 
aptuveni 222,3 miljoni euro. Izņemot HME Nederland BV, visi uzņēmumi, uz kuriem 
attiecās lēmums izmeklēšanā sadarbojās ar Komisiju saskaņā ar 1996. gada Iecietības 
paziņojumu. Komisija piešķīra soda naudas imunitāti Mueller grupai, 50 % soda naudas 
samazinājumu Outokumpu, 35 % KME grupai un Wieland grupai, 15 % Halcor un 10 % 
IMI grupai un Boliden grupai par to izrādīto sadarbību. Visaugstākā soda nauda tika 
noteikta KME grupas uzņēmumiem, kopā sasniedzot 67,08 miljonus euro. Wieland 
grupa saņēma soda naudu 27,8441 miljona euro apmērā, IMI grupa – 44,98 miljonu 
euro apmērā, Outokumpu – 36,14 miljonu euro apmērā, Boliden – 32,6 miljonu 
euro apmērā, Halcor – 9,16 miljonu euro apmērā un HME – 4,49 miljonu euro 
apmērā. Outokumpu un KME tika piešķirts vainu mīkstinošu apstākļu faktors par to 
sadarbību ārpus 1996. gada paziņojuma par iecietību apjoma. Outokumpu bija pirmais 
uzņēmums, kas atklāja pilno karteļa darbības laiku, kas pārsniedza vairāk nekā 12 
gadus, KME bija pirmais, kas atklāja izšķirošus pierādījumus par sadarbību attiecībā 
uz plastmasas seguma vara caurulēm. No otras puses, Outokumpu tika sodīts ar vainu 
pastiprinoša faktora piešķiršanu par atkārtotiem pārkāpumiem, jo uz to tika attiecināts 
cits Komisijas lēmums, kas nosodīja karteļa darbību nerūsējošā tērauda nozarē 1990. 
gadā, un saņēma soda palielinājumu par atturēšanu. 

Nātrija glikonāts (59)

52. Komisija 29. septembrī noteica sodu četrām Jungbunzlauer Group fi rmām 
19,4 miljonu euro apmērā par viņu līdzdalību cenu noteikšanā un tirgus sadalē attiecībā 
uz nātrija glikonātu, kas tiek izmantots metāla un stikla tīrīšanai. 

53. Šīs lēmums papildina pirmo lēmumu, kas tika pieņemts 2001. gadā (60), 
kurš noteica, ka seši uzņēmumi, ieskaitot vienu Jungbunzlauer Group uzņēmumu, no 
1987. gada līdz 1995. gadam vadīja slepenu karteli. Attiecībā uz uzņēmumu 
Jungbunzlauer Group, 2001. gadā pieņemtais lēmums tika 2002. gadā atcelts faktiskas 
kļūmes dēļ, pamatojoties uz lēmumu par tā saistībām attiecībā uz pārkāpumiem.

54. Nātrija glikonāta karteļa pusēm piederēja gandrīz viss ražošanas apjoms 
visā pasaulē. Pārkāpums bija ļoti nopietns, un Jungbunzlauer Kopienas konkurences 
noteikumus pārkāpa septiņus gadus. Nosakot soda naudas apjomu, Komisija ņēma vērā 
ierobežoto nātrija glikonāta tirgu. Jungbunzlauer saņēma 20 % soda naudas samazinājumu, 
jo tas sadarbojās ar Komisiju saskaņā ar 1996. gada Iecietības paziņojumu. 

(59) COMP/36.756.
(60) Skat. 2001. gada Ziņojuma par konkurenci 48. punktu.
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Franču alus (61)

55. 29. septembrī Komisija, pamatojoties uz EK Līguma 81. panta 1. punktu, 
pieņēma aizlieguma lēmumu, nosakot arī soda naudu, pret divām alus ražošanas 
uzņēmumu grupām – Brasseries Kronenbourg un tās toreizējo mātes uzņēmumu 
Groupe Danone, no vienas puses, un Heineken France (iepriekš Sogebra) un tā mātes 
uzņēmumu Heineken N.V. – no otras, jo tie bija noslēguši “pamiera” vienošanos ar 
mērķi līdzsvarot “ārpus mājas” (62) sektoru Francijā starp divām uzņēmumu grupām 
un izbeigt uzņēmumu pārpirkšanas karu starp abām grupām attiecībā uz dzērienu 
vairumtirgotājiem. Vienošanās tomēr nekad netika īstenota.

56. Kopumā pārkāpums tika uzskatīts par ļoti nopietnu. Komisija uzņēmumam 
Heineken France un Heineken N.V. noteica soda naudu 1 miljona euro apmērā. Soda 
nauda 1,5 miljonu euro apmērā tika noteikta Groupe Danone un Brasseries Kronenbourg. 
Nosakot soda naudas apmērus, par vainu pastiprinošu apstākli tika uzskatīts tas, ka 
pārkāpums ir atkārtots.

Jēltabaka no Spānijas (63)

57. Komisija 20. oktobrī noteica soda naudas kopā 20 miljonu euro apmērā četriem 
jēltabakas pārstrādātājiem no Spānijas (Cetarsa, Agroexpansiyn, World Wide Tobacco 
Espaca un Taes), kā arī pārstrādātājam no Itālijas (Deltafi na) par pretkonkurences 
vienošanās noslēgšanu, kura mērķis bija noteikt maksimālo vidējo cenu, kādu tie būtu 
ar mieru maksāt jēltabakas pārstrādātājiem Spānijā, kā arī jēltabakas daudzumu, kādus 
tie iepirks. Kartelis ilga no 1996. gada līdz 2001. gadam. 1998. gadā pārstrādātāji ieviesa 
sarežģītu ieviešanas un kontroles sistēmu. Līdz 1999. gadam tie bija arī panākuši savā 
starpā vienošanos par jēltabakas cenu diapazoniem, par kādiem tie vestu sarunas ar 
ražotāju pārstāvjiem ieviešanai standarta kultivēšanas līgumos, kas veido struktūru 
jēltabakas galējās cenas noteikšanai piegādes brīdī. Agroexpansión mātes uzņēmumi un 
WWTE gadījums tika uzskatīts, ka tie solidāri un atsevišķi ir atbildīgi par savu meitas 
uzņēmumu rīcību.

58. Tā paša lēmuma ietvaros Komisija aizliedza karteli, kurā bija ietvertas 
asociācijas, kuras pārstāv jēltabakas ražotājus (ASAJA, UPA, COAG un CCAE). 
Komisija nosprieda, ka tajā pašā periodā tie bija slepeni vienojušies par cenu limitiem 
un minimālajām jēltabakas cenām, par kurām tie pēc tam kopīgi risinātu sarunas ar 
pārstrādātājiem, kad tiktu apspriesti standarta kultivēšanas līgumi, un noteica tiem 
simbolisku soda naudu 1 000 euro apmērā katram, lai tiktu ievērota valsts tiesību 
sistēmas nozīmeattiecībā uz viņu rīcību. Šie apstākļi tika ņemti vērā kā vainu mīkstinoši 
apstākļi, nosakot soda naudu pārstrādātājam.

(61) COMP/37.750 Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken. 
(62) Vai: “Horeca” (viesnīcas, restorāni un kafejnīcas).
(63) COMP/38.238.
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Cietie galantērijas izstrādājumi – adatas (64)

59. Komisija savā 26. oktobrī pieņemtajā lēmumā nosprieda, ka trīs uzņēmumi un 
attiecīgās to fi liāles, tas ir, William Prym GmbH & Co. KG un Prym Consumer GmbH 
& Co. KG, Coats Holdings Ltd. un J & P Coats Ltd., Entaco Ltd. K un Entaco Group 
Ltd. noslēdza virkni rakstisku, formāli divpusēju vienošanos laika posmā no 1994. gada 
10. septembra līdz 1999. gada 31. decembrim, kas praksē noveda pie trīspusēja līguma, 
saskaņā ar kuru šie uzņēmumi ieguva kopīgu vai panāca kopīgu izstrādājumu tirgus 
(cieto galantērijas izstrādājumu jomā) un ģeogrāfi skā tirgus (adatu jomā) sadalījumu. 
Turklāt uzņēmumi piedalījās divpusējās vai trīspusējās sapulcēs laika posmā no 
1993. gada 10. maija līdz 2001. gada 8. novembrim. 

60. Komisija savu lēmumu pamatoja ar savstarpēji saistītu nosacījumu punktiem 
augstāk minētajā virknē vienošanās dokumentu. Šie punkti laika gaitā tika atjaunoti. 

61. Komisija identifi cēja trīs nozīmīgas produkcijas tirgus daļas: i) Eiropas tirgu 
šūšanai ar rokām un amatniecības adatām (ieskaitot specializētās adatas), kurā tika 
veikts izstrādājumu tirgus un ģeogrāfi skā tirgus sadalījums, ii) “citu šūšanas un adīšanas 
preču, ieskaitot kniepadatas, adīšanā izmantojamās kniepadatas/adatas adīšanai” 
Eiropas tirgu un iii) citu cieto galantērijas izstrādājumu, ieskaitot rāvējslēdžus un cita 
veida aizdares, kur abos gadījumos izstrādājumu tirgus kopīgā sadale tika īstenota tikai 
no 1994. gada 10. septembra līdz 1997. gada martam.

62. Pārkāpums pēc būtības bija ļoti nopietns, ņemot vērā, ka tas bija attiecināms 
uz izstrādājumu un ģeogrāfi skā tirgus sadali starp dažādiem tirgiem. Vienošanās par 
izstrādājumu tirgus sadali skāra dažādus tirgus līmeņus, t.i., ražošanu un izplatīšanu 
(gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī), jo Coats galvenokārt 
bija adatu izplatītājs, bet ar savu mazumtirdzniecības prečzīmi Milward konkurēja 
mazumtirdzniecības līmenī ar Prym un Entaco. 

63. Saskaņā ar 1996. gada paziņojumu par iecietību Komisija piešķīra Entaco 
100  % atbrīvojumu no soda naudas, kas citkārt tiktu noteikta, par to, ka tas informēja 
Komisiju par tirgus sadalījuma vienošanos eksistenci, un izšķirošo pierādījumu 
sagādāšanu, bez kuriem tie varētu netikt atklāti. Coats un Prym bija solidāri un 
atsevišķi atbildīgi kopā ar attiecīgajiem meitas uzņēmumiem, un katram tika noteikta 
soda nauda 30 miljonu euro apmērā.

Holīna hlorīds (65)

64. Komisija 9. decembrī pieņēma lēmumu pret Akzo Nobel NV, Akzo Nobel 
Nederland BV, Akzo Nobel Chemical Internationals BV, Akzo Nobel Chemicals B.V. 
un Akzo Nobel Functional Chemicals BV, kopā un vairākkārt – Chinook Group Limited 
Partnership un Chinook Group Limited, solidāri un atsevišķi – BASF AG, Bioproducts 
Incorporated, DuCoa LP un UCB SA.

(64) COMP/38.338, IP/04/1313, 26.10.2004.
(65) COMP/37.533.
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65. Šie uzņēmumi pārkāpa Eiropas konkurences noteikumus, piedaloties karteļa 
darbībā holīna hlorīda rūpniecības nozarē. Ciktāl tas attiecas uz EEZ, holīna hlorīda 
kartelis darbojās divās dažādos, bet cieši saistītos līmeņos, globālā un Eiropas līmenī. 
Globālā līmenī visi ražotāji, kas bija saistīti ar šo procesu, piedalījās pretkonkurences 
darbībā attiecībā uz EEZ laika posmā no 1992. gada jūnija līdz 1994. gada aprīlim. 
Šī darbība ietvēra cenu noteikšanu un paaugstināšanu visas pasaules mērogā, tirgus 
sadalījumu visā pasaulē, izplatītāju un konvertētāju kontroli un apmainīšanos ar 
komerciāli jutīgu informāciju. 

66. Ražotāji Ziemeļamerikā nepiedalījās virknē turpmāko pretkonkurences 
sanāksmju, kas bija paredzētas, lai Eiropas ražotāji varētu koordinēt savu darbību 
Eiropas tirgū. Šīs sanāksmes notika laika posmā no 1994. gada marta līdz 
1998. gada oktobrim. Darbība ietvēra cenu noteikšanu un paaugstināšanu (gan visai 
EEZ, konkrētām valsts tirgus daļām un atsevišķiem klientiem), atsevišķu klientu sadali 
starp iesaistītajiem uzņēmumiem, tirgus daļu sadali katram uzņēmumam visā EEZ 
tirgū, izplatītāju un konvertētāju kontroli un komerciāli slepenu datu apmaiņā. 

67. Pasaules mērogā holīna hlorīda, ko galvenokārt izmanto lopbarības ražošanas 
nozarē, tirgus apjoms tika lēsts 183,7 miljonu euro apmērā. 1997. gadā, kas ir pēdējais 
pilnais pārkāpumu izdarīšanas gads, EEZ daļa veidoja 52,6 miljonus euro. Izmeklēšanas 
laikā ražotāji, kas bija iesaistīti pārkāpumu izdarīšanā, kontrolēja vairāk nekā 80 % no 
pasaules tirgus. Attiecīgie Eiropas ražotāji kontrolēja tuvu pie 80 % no EEZ teritorijas.

68. Ziemeļamerikas ražotāji beidza savu līdzdalību pārkāpumu izdarīšanā 
vispasaules sanāksmes noslēgumā, kas notika 1994. gadā no 14. līdz 20. aprīlim. Pirmā 
darbība, ko veica Komisija, lai veiktu pārkāpuma izmeklēšanu, bija 1999. gada 26. maijs. 
Tā kā tas notika vairāk nekā piecus gadus pēc tam, kad Ziemeļamerikas ražotāji bija 
izbeiguši savu līdzdalību pārkāpumos, soda nauda ražotājiem no Ziemeļamerikas 
– Bioproducts, Chinook un DuCoa – netika noteikta.

69. Komisija ražotājiem no Eiropas noteica šādas soda naudas: 20,99 miljonus euro 
par kopā un vairākkārt izdarītiem pārkāpumiem Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland 
BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV un Akzo Nobel 
Functional Chemicals BV, 34,97 miljonus euro BASF AG un 10,38 miljonus euro UCB SA.

3. Citas vienošanās un saskaņotā prakse

3.1. Komisijas lēmumi

Air France/Alitalia (66) 

70. Komisija 7. aprīlī apstiprināja aliansi starp Air France un Alitalia, pateicoties 
ievērojamām saistībām, ko puses bija uzņēmušās. Lēmumā noteikto nosacījumu 

(66) COMP/38.284.
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mērķis ir samazināt barjeras jaunpienācējiem un nodrošināt jauniem ienācējiem 
iespēju izveidoties par reāliem konkurentiem. Komisija identifi cēja septiņus dublētus 
maršrutus, kuros Air France un Alitalia resursu apvienošana spētu ierobežot vai 
ievērojami samazināt konkurenci. Tie ir Parīze–Milāna, Parīze–Roma, Parīze–Venēcija, 
Parīze–Florence, Parīze–Boloņa, Parīze–Neapole un Milāna–Liona, kuros pirms 
alianses izveidošanas Air France un Alitalia bija divi galveni konkurenti. Pēc tam, kad 
uzņēmumi bija konkrēti vienojušies atdot ievērojamu skaitu pacelšanās un nolaišanās 
laiku logu lidostās un veikt citus pasākumus, lai atjaunotu efektīvu konkurenci šajos 
maršrutos, Komisija varēja atļaut šo darījumu (67). 

Topps (68)

71. Komisija 26. maijā pieņēma lēmumu (69), nosakot soda naudu 1,59 miljonu 
euro apmērā Topps Company Inc un tā Eiropas meitas uzņēmumiem, Topps Europe 
Ltd., Topps International Ltd., Topps UK Ltd un Topps Italia SRL (Topps) par Līguma 
81. panta 1. punkta pārkāpšanu. Topps grupa ražo kolekcionējamus izstrādājumus, 
tādus kā uzlīmes vai maināmās kartītes, kurās ir attēloti futbola spēlētāji vai animācijas 
fi lmu varoņi.

72. Komisija nosprieda, ka Topps bija noslēdzis virkni vienošanos un saskaņotās 
prakses darījumu ar vairākiem starpniekiem Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Somijā, 
Vācijā, Francijā un Spānijā ar mērķi ierobežot paralēlu Pokémon kolekcionējamo 
attēlu importu. Pokémon ir nosaukums veselai virknei varoņu, kas sākotnēji nāk 
no Nintendo Game Boy videospēles, bet tos arī, saskaņā ar licenci, izmanto Topps 
tādu kolekcionējamu izstrādājumu ilustrēšanai kā uzlīmes vai maināmās kartītes. 
2000. gadā pastāvēja milzīgs pieprasījums pēc šādām kolekcionējamām Pokémon 
bildītēm, kamēr to cenas atkarībā no dalībvalsts ievērojami atšķīrās. Ģimenēm valstīs 
ar augstām cenām, piemēram, Somijā, nācās maksāt vairāk nekā divreiz vairāk par tām 
pašām Pokémon uzlīmēm nekā ģimenēm Portugālē.

73. Komisijā un Kopienas tiesās šādi paralēlās tirdzniecības ierobežojumi jau 
iepriekš vairākas reizes tika vienbalsīgi nosodīti. Tie ir ļoti nopietni 81. panta 1. punkta 
EK pārkāpumi, kas apdraud fundamentālo iekšējā tirgus principu. Ar augstāk 
aprakstītiem pasākumiem Topps neļāva izplatītājiem un beigu beigās pircējiem gūt 
labumu no ievērojamām cenu starpībām, kādas pastāvēja starp dalībvalstīm.

74. Lēmums tika attiecināts uz visiem četriem Topps Eiropas meitas uzņēmumiem, 
kuri veica līdzdalību pretkonkurences vienošanās un saskaņotās prakses darījumos, kā 
arī galvenajam, mātes uzņēmumam no ASV, kurš spēja izšķirošā veidā ietekmēt tam 
pilnībā piederošo meitas uzņēmumu rīcību. Lēmums netika attiecināts uz Topps meitas 
uzņēmumiem, jo to atbildība pārkāpuma izdarīšanā bija mazāk nozīmīga. Nosakot 
soda lielumu, Komisija uzskatīja, ka Topps izdarītais pārkāpums, neskatoties uz tā ļoti 

(67) Šo lēmumu Pirmās instances tiesā ir apstrīdējusi trešā persona (Lieta T-300/04).
(68) COMP/37.980 Souris Bleue – Topps.
(69) IP/04/682, 26.5.2004.
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nopietno raksturu, ir nopietns galvenokārt tādēļ, ka Komisijas lietas dokumentos esošie 
pierādījumi neuzrādīja, ka paralēlā importa ierobežojumi būtu piemēroti sistemātiski 
visām starpniekorganizācijām.

4. LOGS: TIESĪBU PĀRVALDĪJUMA TIRGI ES

Eiropas mūzikas un Eiropas kultūras dažādības spēcīgās klātbūtnes attīstība 
jaunās Eiropas mēroga tiešsaistes tirgos rada būtiskas bažas Lisabonas mērķu 
kopējā kontekstā. Tas nozīmē, ka Eiropas mūzikas tiesību mārketingā tiem 
tiesību lietotājiem, kuri spēj paplašināt Eiropas klātbūtni šajos mēdijos, ir 
nepieciešams jauns dinamisms, tanī pat laikā saglabājot atbilstošus apstākļus 
vietējā materiāla pilnveidošanai. Konkurences noteikumu piemērošanai tiesību 
uzraudzības pakalpojumiem, pretkonkurences ierobežojumiem attiecīgajā 
nozarē, kā arī konkurētspējīgiem stimulēšanas pasākumiem efektīvai šādu 
pakalpojumu sniegšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Komisija ir noteikusi šīs jomas vadlīnijas konkurenci savā SFRF (Starptautiskā 
Fonogrāfi skās rūpniecības federācija – IFPI) lēmumā (1). Daži šī lēmuma 
principi jau ir tikuši pārbaudīti praksē – un tagad arī tiek diezgan plaši piemēroti, 
izsniedzot ES mēroga licences mūzikas pārraidīšanai interneta vidē, ko veic SFRF 
dalībnieki savu tiesību robežās.

Attiecībā uz tā saukto “Santjago vienošanos” (2) par autortiesību pārvaldību ar 
interneta starpniecību, Komisija ir izsniegusi formālu iebildumu (3) attiecībā uz 
šo vienošanos, lai pievērstu iesaistīto kolektīvo tiesību pārvaldības uzņēmumu 
uzmanību ar konkurenci saistītajām bažām šajā vienošanās dokumentā, jo īpaši 
tirgus sadalīšanai, ko ekonomiskās rezidences ierobežojums.

Komisijas aprīļa paziņojumā ir noteikti turpmākie nozarei ieteiktie pārraudzības 
principi (4). Saistībā ar konkurenci īpaši svarīgi ir šādi jautājumi:

– Teritoriālie ierobežojumi nedrīkst kavēt jaunās ES mēroga vienreizējās iegādes 
sistēmas izveidi, kas ir nepieciešama, lai panāktu efektivitāti ES mēroga un 
globālo tiesību licencēšanai jaunajos mūzikas tirgos Eiropas Savienībā.

– Saskaņā ar konkurences likumiem Komisija labvēlīgi raudzīsies uz vienreizējās 
iegādes vienošanās darījumiem un ar tiem saistītajiem atgriezeniskajiem 
vienošanās darījumiem starp kolektīvo tiesību uzraudzības sistēmām.

(1) COMP/C-2/38.014 IFPI “Simulcasting” 08.10.2002. lēmums, OV L 107, 30.4.2003., 58. lpp.
(2) COMP/38.126 – Santiago.
(3) IP/04/586.
(4) Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai – Autortiesību uzraudzības un ar to saistītās iekšējā tirgus tiesības, COM/2004/261, 
16.04.2004.
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– Tomēr Komisija nevar pieļaut iemūžināt pagātnē pieņemtus ierobežojumus, 
ja tie vairs nav neaizstājami.

– Tiesību īpašniekiem ir jāvar pašiem noteikt pareizo sadalījumu starp 
individuālo tiesību uzraudzību un kolektīvo savu mūzikas tiesību uzraudzību.

– Sistēma nedrīkst nevajadzīgi saistīt piedāvātās tiesību uzraudzības iespējas. Ir 
jāļauj attīstīties individuālajai tiesību administrēšanai. Ņemot vērā kolektīvo 
uzraudzības sistēmu iespējamību vērā, tiesību īpašniekiem būtu jābūt iespējai 
lietot jaunus digitālos tiesību uzraudzības paņēmienus, lai veiktu individuālo 
tiesību uzraudzību.

Beļģijas arhitektu asociācija (70) 

75. Komisija 24. jūnijā nosodīja ieteikto minimālās maksas skalu, ko izmanto 
Beļģijas arhitektu asociācija.

76. Minimālās maksas skala tika 1967. gadā pieņemta Beļģijas arhitektu asociācijas 
nacionālajā padomē un pēc tam tika vairākkārt grozīta. Visjaunākajos grozījumos, kas 
tika izdarīti 2002. gada jūnijā, tā tika attēlota kā “vadlīnija” (incicatif/leidraad). Skala 
noteica minimālo maksu, kāda arhitektam pienākas par pakalpojumiem, ko sniedza 
neatkarīgās prakses Beļģijā.

77. Komisija uzskatīja, ka lēmums, ar kuru tika pieņemta maksas skala, bija neatkarīgs 
priekšraksta akts, par kuru asociācija, kura darbojas kā uzņēmumu apvienība, bija pilnā 
mērā atbildīga. Turklāt Komisija nonāca pie slēdziena, ka asociācijas nolūks bija koordinēt 
tās dalībnieku uzvedību tirgū ar savu lēmumu palīdzību, ar kuriem skala tika noteikta un 
grozīta. Komisija arī nosprieda, ka skala vismaz zināmā pakāpē tika piemērota.

78. Pierādījumi, kuri norādīja uz to, ka skalas nolūks bija ierobežot konkurenci, 
īpaši ietver noteikumus veidojošo nosaukuma toni un preambulas apsvērumus, faktu, 
ka 18 gadu garumā asociācija bija sastādījusi un laidusi apgrozībā standarta līgumu, 
kurā vienīgā iespēja maksas noteikšanai bija atsauce uz skalu, kā arī fakts, ka asociācija 
bija gājusi daudz tālāk nekā tikai izplatījusi informāciju saviem dalībniekiem, klientiem 
un tiesu instancēm.

79. Lai arī lēmums, ar kuru tika fi ksēta vai ieteikta minimālā maksa pēc būtības ir 
ļoti nopietns pārkāpums, Komisija kopumā pārkāpumu kvalifi cēja kā nopietnu, tādu 
apstākļu gaismā, ka maksas skalu, iespējams, universāli neizmantoja visi arhitekti un 
ka ģeogrāfi skā šī lēmuma darbības joma aprobežojās ar vienu dalībvalsti. 

80. Nosakot soda naudu 100 000 euro apmērā, Komisija par vainu mīkstinošu 
apstākli uzskatīja to, ka no asociācijas puses eksistēja atbilstošs šaubu līmenis par to, 

(70) COMP/38.549.
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vai tās radītā maksas skala patiešām veidoja pārkāpumu pirms Komisija apstiprināja 
tās lēmumu gadījumā ar CNSD lietā 1993. gadā (71). Turklāt Komisijas politika, kāda 
tika noteikta 2004. gada 9. februāra ziņojumā ir paredzēta valsts regulējošo pārvalžu 
un profesionālo institūciju vajadzībām, lai pārskatītu un grozītu to ierobežojošos 
noteikumus un dotu tām iespēju tā rīkoties. Soda naudas apmērs arī ataino Komisijas 
pakāpenisko pieeju (72), nosakot soda naudu par pretkonkurences darbību profesijās.

Gaz de France (73)

81. Komisija 26. oktobrī pieņēma divus lēmumus attiecībā uz diviem līgumiem, 
kas tika noslēgti Gaz de France (GDF) 19997. gadā – viens ar Itālijas gāzes uzņēmumu 
ENI, bet otrs ar Itālijas elektrības uzņēmumu ENEL. Starp GDF un ENI noslēgtā līguma 
priekšmets bija GDF dabasgāzes, kuras ieguvi veica ENI Ziemeļeiropā, transports pāri 
Francijas teritorijai uz Šveices robežu. Līgumā bija ietverts nosacījums, kas noteica, 
ka ENI gāzi tirgo tikai un vienīgi “virzienā uz leju no atkārtotās piegādes vietas”, tas 
ir, pēc tam, kad tā ir atstājusi Francijas robežas. GDF–ENEL līgums attiecās uz ENEL 
Nigērijā iegūtās sašķidrinātās dabasgāzes apmaiņu un ietvēra nosacījumu, kas uzlika 
ENEL saistības šo gāzi izlietot Itālijā. 

82. Komisija nonāca pie slēdziena, ka abi nosacījumi ierobežoja teritoriju, 
kurā puses variēja realizēt šo gāzi un tas tika izstrādāts, lai sadalītu valstu tirgus, 
neļaujot patērētājiem, kas atrodas Francijā, saņemt dabasgāzes piegādi no ENEL un 
ENI. Tādējādi, tie veidoja konkurences ierobežojumus 81. panta EK izpratnē un bija 
ievērojams šķērslis patiesi konkurētspējīga un Eiropas mēroga gāzes tirgus radīšanā.

83. Šie divi lēmumi ir vēl nozīmīgāki tā liberalizācijas procesa aspektā, kas tika 
Eiropas gāzes tirgū uzsākts pēdējos gados un kā ieguvumi pašreiz lēnā veidā īstenojas. 
Teritoriālie ierobežojumi ir viens no galvenajiem faktoriem tirgus dalīšanai un 
līdzsvarotas nozares attīstības trūkuma veicināšanai. Ņemot vērā Eiropas gāzes sektora 
un lietas apstākļu specifi ku, Komisija izlēma tomēr nenoteikt soda naudas.

3.2. Pārējās lietās panāktais progress

Vislabākais saturs masu saziņas līdzekļu tirgū 

84. Komisija turpina piešķirt augstu prioritāti konkurencei par vislabāko saturu  
kā jauninājumu virzītājspēkam masu saziņas līdzekļu tirgū ar nolūku veicināt uz 
zināšanu pamata veidotas sabiedrības izveidi. Viena no svarīgām lietu kategorijām 

(71) Lēmums 93/438/EEK, lietā IV/33.407 – CNSD, OV L 203, 13.08.1993, 27. lpp. Ar šo lēmumu tika 
aizliegta Itālijas muitas aģentu fi ksēto cenu skala.

(72) Savā pirmajā lēmumā par profesionālo institūciju tarifi em 1993. gadā Komisija nosodīja fi ksētu 
tarifu noteikšanu, nenosakot soda naudas. 1996. gadā Komisija pieņēma lēmumu attiecībā uz 
holandiešu ekspeditora aģentu asociācijas ieteiktajiem tarifi em, nosakot simbolisku soda naudu 
EUR 1000 apmērā.

(73) COMP/38.662- GDF-ENEL, GDF-ENI.
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attiecas uz tiesībām rīkot sporta pasākumus, kur Komisija ieņem līdzsvarotu nostāju: 
apkarojot tādas mārketinga politikas koncentrējošos un ierobežojošos rezultātus, kas 
ir balstīta uz plaša mēroga un ekskluzīviem darījumiem, ko veic viens pārdevējs, no 
vienas puses, tanī pat laikā ņemot vērā iespējamo efektivitāti, kas ir saistīta ar satura 
uzkrāšanos, no otras.

85. Bundesliga lietā, kas attiecas uz kopējo masu saziņas līdzekļu izmantošanas 
tiesību mārketingu attiecībā uz Vācijas pirmo un otro nacionālo vīriešu futbola grupu, 
Komisija uzskatīja, ka komerciālo pārraidīšanas tiesību ekskluzīvā pārdošana, ko veica 
grupu asociācija, nevarēja ierobežot konkurenci klubu un uzņēmumu starpā pirmajā 
un otrajā grupā. 

86. Ievērojot paziņojumu par pagaidu novērtējumu šā gada sākumā, līgas 
asociācija ierosināja apņemšanos, kas tika tirgū pārbaudīta (74) septembrī (75).

87. Komisija ievēroja tās procedūru attiecībā uz English Premier League 
(FAPL) (76) arī turpmāk publicējot paziņojumu par FAPL ierosināto apņemšanos (77). 
Ilgstošais process par Eurovision system turpinājās ar izmeklēšanu, kurā tika atklāti fakti 
par vairākiem kopējiem sporta programmu iegādes un sadales darījumiem, ieskaitot 
tiesības uz 2010./2012. gada Olimpiskajām spēlēm, ko noslēdza publiskie pārraižu 
uzņēmumi – EBU dalībnieki. EBU priekštiesību aktiem un ierosinājumiem, kas tiek 
piedāvāti, lai nodrošinātu, ka Eirovīzijas sistēma tiek saskaņota ar ES konkurences 
noteikumiem, būs jāizriet no Tiesas sniegtajiem norādījumiem šajā lietā (78).

88. 26. oktobrī Komisija paziņoja par izmeklēšanas slēgšanu (79) tā sauktajos 
“Visieredzētākās nācijas” (Most Favoured Nation – MFN (80)) punktos, kas tika atklāti 
Holivudas kinostudiju līgumos ar maksas televīzijas uzņēmumiem, izņemot divas 
studijas. 

89. MFN nosacījumi bija redzami visos “Produkcijas kopapjoma darījumos” starp 
Holivudas kinostudijām un Eiropas maksas TV pārraidītājiem. Produkcijas kopapjoma 
darījumi, kuros studijas parasti vienojas par visas kino produkcijas pārdošanu 
pārraidītājiem uz noteikta gadu skaita periodu, Holivudas kinorūpniecībā ir bieži 
sastopami. MFN nosacījumi deva studijām tiesības baudīt vislabvēlīgākos nosacījumus, 
par kuriem bija noslēgta vienošanās starp maksas TV uzņēmumu un katru no tām. 

90. Saskaņā ar Komisijas pagaidu novērtējumu MFN punktu kopējais rezultāts 
bija to cenu izlīdzināšana, kas tika maksāta studijām, jo ikviens pieaugums, par kuru 
tika panākta vienošanās ar kādu no studijām, radīja tiesības paralēlai cenu palielināšanai 

(74) Skat. 27. panta 4. punkta publikāciju OV C 299, 14.09.2004.
(75) Lēmumu saskaņā ar Regulas 1/2003 9. pantu pieņēma 2005. gada janvārī.
(76) COMP/38.173 un 38.453, OV C 115, 30.04.2004., 3. lpp.
(77) OV C 115, 30.04.2004., 3. lpp.
(78) Skat. tālāk tiesu lietu sadaļā.
(79) COMP/38.427, IP/04/2004, 26.10.2004.
(80) Termins faktiski attiecas uz visizredzētākā piegādātāja principu, kas tiek izmantots vienošanās 

dokumentos.
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citām studijām. Komisija uzskata, ka šāds cenu noteikšanas veids nesaskan ar cenu 
konkurences pamata principu.

91. Neatzīstoties konkurences tiesību pārkāpumos, studijas, kuru lietās 
izmeklēšana tika izbeigta, izlēma atteikties no MFN nosacījumiem savos pašreizējos 
vienošanās dokumentos. Tiktāl, cik tās neatkāpsies no šīs savas jaunās rīcības, nav 
paredzēts pret viņiem veikt turpmākos pasākumus. Izmeklēšana ir atklāta attiecībā uz 
NPB Universal un Paramount Pictures Corp. Inc., kuras lūgumu nav ņēmušas vērā.

3.3. Nozaru izmeklēšanas gadījumi

Nozares izmeklēšana par sporta tiesību pārdošanu izmantošanai 3G tīklos (81)

92. Trešās paaudzes mobilo tālruņu tehnoloģiju (3G) pašlaik strauji sāk izmantot 
visā pasaulē, kur pircēju pieauguma temps ir ātrāks par to, kādu pieredzēja GSM tanī 
pašā savas attīstības posmā. 

93. Komisija palielināja savas pūles, lai izvairītos no pretkonkurences darbības, 
kas varētu aizkavēt šā galvenā topošā tirgus attīstību. 

94. Komisija identifi cēja vairākus darbības veidus, ko veica ilgstoši tirgus 
dalībnieki, kuri varēja ierobežot jauno datu operatoru piekļuvi galveno sporta veidu 
saturam, piemēram, atteikties piegādāt, sasaistīt TV raidlaika tiesības ar jauno datu/
UMTS tiesībām, noteikt embargo dodot priekšroku TV informatīvajām programmām 
pār jauniem informatīvo raidījumu veidiem vai ilgstošo tirgus dalībnieku jaunu datu/
UMTS tiesību iegādi ekskluzīvā veidā.

95. Lai pilnībā novērtētu tirgus specifi ku un atrisinātu esošās un potenciālās 
problēmas, kas ir saistītas ar piekļuvi saturam attiecībā uz 3G, Komisija ir 2004. gada 
30. janvārī uzsākusi nozares izmeklēšanu sporta pārraidīšanas tiesību izmantošanā 3G 
tīklos, kopā ar EBTA Uzraudzības pārvaldi. 

96. Pirmā, izpētes fāze tika pabeigta augusta mēnesī. Tā ļāva savākt informāciju par 
3G izmantošanas statusu, ieskaitot 3G tiesību pārdošanu mobilo tālruņu operatoriem, 
un sniedza tā ierobežojumu veida pārskatu, kas tika noteikts attiecībā uz 3G sporta 
tiesībām. Informācijas pieprasījumi tika adresēti vairākiem, galvenokārt, lielajiem 
televīzijas kanāliem, mobilo tālruņu operatoriem un pārraižu satura īpašniekiem.

97. Otrā fāze, kas tika uzsākta septembra mēnesī, izmeklēšanu paplašina, attiecinot 
uz plašāku tirgus dalībnieku loku, tomēr tā arī ietver turpmāko anketu nosūtīšanu 
dalībniekiem, pie kuriem vērsās pirmajā fāzē. Šai fāzei būtu jāsniedz detalizētāka 
informācija par līgumiem, kuri ietekmē 3G sporta tiesību nodrošināšanu.

(81) Paziņojums presei IP/04/134, 30.01.2004.
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5. LOGS: AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU IZPLATĪŠANA UN REMONTS

Komisija 2004. gada laikā turpināja uzraudzīt Regulas 1400/2002 ieviešanu un 
sniegt atbalstu ieinteresētajām pusēm saskaņā ar savu interpretāciju. Šinī periodā 
bija iespējams novērot dažas no topošajām tendencēm. Galvenokārt, auto cenas 
vidēji pacēlās daudz lēnāk nekā pārējo preču cenas un, tanī pat laikā, tās uzrādīja 
skaidras palielinātas konverģences pazīmes ES teritorijā. Konsolidēšanās 
izplatītāju tīkls turpinājās, bet daudzi tirgotāji, kuru līgumi tīkla reorganizācijas 
rezultātā tika pārtraukti, spēja izmantot grupālā atbrīvojuma priekšrocību un 
palikt tirgū kā autorizētie remontdarbu veicēji. Ir bijušas arī jaunas investīcijas 
uzlabojot tirdzniecību un remontēšanai paredzētās iekārtas. Tomēr ir skaidrs, 
ka šāda veida attīstība var sniegt ne vairāk kā pagaidu norādījumus attiecībā uz 
jaunā grupālā atbrīvojuma ietekmi, tirgus ietekmi, par kuru var pilnībā veikt 
novērtēšanu tikai ilgākā laika posmā.

Saskaņā ar pienākumu regulāri kontrolēt Regulas 1400/2002 darbību, Komisija 
veica padziļinātu to sistēmu kontroles operāciju, kādas bija ieviesuši vieglo 
un smago automašīnu ražotāji, lai ļautu neatkarīgiem uzņēmumiem piekļūt 
tehniskiem, ar remontdarbu veikšanu saistītiem datiem. Vēl vairāk, tā turpināja 
kontrolēt vieglo automašīnu cenu attīstību visā ES, izsniedzot divus ziņojumus 
2004. gada februārī un jūlijā. Pēdējā no tiem tika aprakstīti pirmie seši mēneši 
pēc jaunās Regulas spēkā stāšanās un pirmo reizi tajā tika ietverti dati, kas 
attiecās uz visām 25 dalībvalstīm (skat. sīkāku informāciju zemāk).

Turklāt šā ziņojuma aptvertajā periodā Komisija nav atkārtoti vērsusies ar 
likuma piemērošanas darbībām atsevišķos gadījumos, ar kuriem tiek uzdoti 
svarīgi konkurences jautājumi. Tie ietver problēmas, kas ir saistītas ar pilnvarotu 
un neatkarīgu remontdarbu veicēju piekļuvi OEM un konkurentu rezerves 
daļām, mākslīgi radīto barjeru iespējamai eksistencei, kas paredzētas, lai 
aizkavētu iekļūšanu autorizēto remonta darbu veicēju tīklā, kā arī apsūdzības par 
tirgotāja iespēju ierobežojumiem pārdot konkurējošu ražotāju motora transporta 
līdzekļus. Tanī laikā, kad šie jautājumi vēl joprojām tiek pārbaudīti ilgstošu 
izmeklēšanas gadījumu sastāvā, Komisija ieņēma nostāju lietā par Porsche 
tirdzniecības un apkopes vienošanās darījumiem, kurā tā precizēja de minimis 
noteikuma piemērošanu Regulas 1400/2002 (skat. zemāk) ieviešanas kontekstā.

Regulas 1/2003 spēkā stāšanās un rezultātā esošā dalībvalstu tiesu un konkurences 
institūciju pilnvarošana arī sniedza iespēju konkurences institūcijām pilnībā 
izmantot attiecīgās zināšanas motora transporta līdzekļu nozarē un izmantot 
sadarbības mehānismus, kas tika izveidoti EKT (Eiropas Konkurences tīkls) 
iespēju robežās. Šajā ziņā, 19. oktobrī, Komisija organizēja semināru, kurā tikās 
valstu konkurences institūciju pārstāvji, lai apmainītos ar pieredzi un pārrunātu 
Regulas 1400/2002 ieviešanu.
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Piekļuve tehniskiem datiem

Oktobrī Komisija publicēja pētījumu par neatkarīgo uzņēmumu piekļuvi 
tehniskiem datiem vieglo automašīnu nozarē. Pētījums, kuru pēc Komisijas lūguma 
veica IKA (Āhenes Universitāte), paraudzījās uz to, kā ražotāji ir ievērojuši Regulas 
prasības tehnisko datu nodrošināšanas ziņā servisiem, instrumentu ražotājiem un 
izdevējiem. Visi šie uzņēmējdarbības veidi spēlē svarīgu lomu veselīgas konkurences 
nodrošināšanā vieglo automašīnu remonta jomā, jo īpaši tādēļ, ka tehnoloģiskais 
progress padara pat visvienkāršāko remontu aizvien sarežģītāk veicamu. Pētījums 
parāda, ka tehniskie dati par gandrīz visiem pēdējo desmit gadu laikā ražot sāktiem 
modeļiem ir pieejami vai nu ar interneta starpniecību, vai CD/DVD un/vai drukātā 
formā. Datu nodrošināšanas kvalitāte, tomēr bieži ir diezgan neapmierinoša, jo 
datus ir grūti sameklēt vai arī tie var būt tikai pieejami apjomīgu, dārgu materiālu 
pakešu sastāvā. Saturs arī ir bieži vien nepietiekams, daži no ražotājiem atturas 
izpaust lielu daļu būtiskas informācijas, piemēram, diagnosticējošo instrumentu 
ražotājiem. Visbeidzot, tehnisko datu izdevējiem, kuru izstrādājumus augstu 
novērtē remontdarbu veicēji, ir problēmas iegūt vajadzīgo informāciju.

Pozitīvas tendences attiecībā uz cenu atšķirībām

Martā un jūlijā Komisija publicēja ziņojumus par vieglo automašīnu cenu 
atšķirībām Eiropas Savienībā. No konkurences perspektīvas divi pēdējie 
jautājumi, kuri izriet attiecīgi no novembra un maija mēnešos gūtajiem datiem, 
atklāj diezgan apmierinošu tendenci cenu konverģences virzienā euro zonā. 
Kamēr 2003. gada jūlija mēneša ziņojuma izdevums parādīja, ka vienai trešdaļai 
no modeļiem cenu atšķirības pārsniedza 20 % visā euro zonā, visjaunākajā 
izdevumā šādas atšķirības ir tuvu pie vienas ceturtdaļas no visiem modeļiem. 
Turklāt ir vērts atzīmēt, ka šī konverģence notiek pretēji vispārējai relatīvajai 
cenu stabilitātes ainai ES. Salīdzinot ar 2003. gada jūliju, vieglo automašīnu 
cenu indekss ES 2004. gada jūlijā bija palielinājies tikai par 0,6 %, salīdzinot 
ar atspoguļoto infl āciju 2,3 % apmērā. Pirmo reizi pēdējā jūlija mēneša Vieglo 
automašīnu cenu ziņojuma izdevumā tika iekļautas cenas desmit jaunajās 
dalībvalstīs, kuras neizskatās pārāk atšķirīgas no cenām ES-15 zonā: daži modeļi 
ir lētāki dažās jaunajās dalībvalstīs, bet citi nav. Salīdzinājumā ar 2003. gada 
jūlija mēnesi cenu indekss vieglajām automašīnām 2004. gada jūlijā ievērojami 
palielinājās Polijā (+8,4 %) un Latvijā (+4,1 %), bet samazinājās Igaunijā (-6,8 %), 
Lietuvā (-4,9 %) un Čehijā (-3,3 %).

Porsche tirdzniecība un pēciegādes apkalpošanas līgumi

Komisija 30. aprīlī slēdza procesu attiecībā uz jaunajiem standarta importētāju, 
tirgotāju un autorizēto remonta darbu veicēju līgumiem, kurus Porsche bija



I – Pret monopoliem – EK 81., 82. un 86. pants

51

norādījis. Automašīnas ražotājs piekrita mainīt šos līgumus, kas tiek lietoti 
visa ES un EEZ teritorijā, lai nodrošinātu, ka tajos vairs nav ietverti nekādi 
“noziedzīgi ierobežojumi”, kā noteikts Regulas 1400/2002 4. pantā. Jo īpaši, 
grozītajos tirdzniecības līgumos vairs nav ierobežojuma Porsche tirgotāju 
iespējām slēgt apakšlīgumus par pēciegādes apkalpošanas nodrošināšanu ar 
jebkuru no autorizētiem Porsche servisa centriem, tanī pat laikā Porsche servisa 
centriem nav vairs obligāti jānodarbojas ar jaunu automobiļu tirdzniecību. 

Komisija nolēma neturpināt izmeklēšanu tālāk attiecībā uz citiem Porsche 
tirdzniecības līgumu nosacījumiem, jo atklājās, ka Porsche pieder mazāk nekā 5 % 
no visiem valstu tirgiem ES augstas klases un sportā izmantojamo automašīnu 
pārdošanā. Ir jāatsauc atmiņā, ka de minimis paziņojums paredz, ka piegādātājs, 
kurš darbojas tirdzniecības sistēmā tirgū, kurā gandrīz visi uzņēmējdarbības 
veicēji izmanto viena veida ierobežojošus līgumus, ievērojami neveicina uzkrātā 
efekta rašanos, ja tā tirgus daļa nepārsniedz 5 % un ja līgumos nav ietverti 
noziedzīgi ierobežojumi.

Attiecībā uz pēciegādes līgumiem Porsche ir akceptēja, ka grupālā atbrīvojuma 
ietvaros neizmantos kvantitatīvo izlasveida tirdzniecību tam piederošajā 
autorizēto Porsche servisa centru tīklā, jo tam piederošā Porsche automašīnu 
remonta tirgus daļa pārsniedz 30 % un ir skaidrs, ka de minimis paziņojums šeit 
nav piemērojams. Tīri kvalitatīvas izlases izmantošana atver tīklu kvalifi cētiem 
uzņēmējdarbības veicējiem, kuri vēlas atvērt autorizētu Porsche servisa centru, 
un tādēļ Porsche piekrita izstrādāt attiecīgos kvalitatīvos kritērijus, kas ir pieejami 
katram ieinteresētam remontdarbu uzņēmumam.

4. Valstu pasākumi (valsts uzņēmumi / uzņēmumi ar ekskluzīvām 
un īpašām tiesībām)

4.1. Lēmumi

Ierobežojumi attiecībā uz pasta sagatavošanu (82)

98. Komisija 20. oktobrī pieņēma lēmumu, balstoties uz 86. pantu, attiecībā uz 
dažiem Vācijas pasta likumdošanas ietvara noteikumiem, kuri aizliedz komerciālām 
pasta sūtījumu sagatavošanas fi rmām saņemt atlaides par iepriekš sašķirotu vēstuļu 
nodošanu Deutsche Post AG (DPAG) šķirošanas centriem. Balstoties uz sūdzību, ko 
iesniedza BdKEP – Vācijas pasta pakalpojumu sniedzēju asociācija, Komisija nosprieda, 
ka par sūdzības iemeslu uzskatāmie Vācijas Pasta likuma noteikumi motivē mudina 

(82) COMP/38.745, vēl nav publicēts Ofi ciālajā Vēstnesī.
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DPAG ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli tādējādi divos veidos pārkāpt 
82. pantu. Vispirms, noteikumi piespiež DPAG paplašināt tā tirgus jaudu no (rezervētā) 
pasta pamatpakalpojumu tirgus uz (liberalizēto) pasta sagatavošanas pakalpojumu 
tirgu. Otrkārt, tie liek DPAG izšķirt starp lielo apjomu pasta sūtītājiem, kuriem ir 
piekļuve izejošajiem šķirošanas centriem un ar to saistītajām atlaidēm, no vienas puses, 
un komerciāliem šādu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav piekļuves šādām atlaidēm 
– no otras. Tas šīs fi rmas konkurences ziņā noved ievērojami nelabvēlīgā stāvoklī un 
aizkavē Vācijas pasta sagatavošanas tirgu attīstīt tā potenciālu.

99. Pasta sūtījumu sagatavošana ietver pasta vienību sagatavošanu (drukāšana, 
ielikšana aploksnēs, marķēšana, pastmarku uzlīmēšana), savākšanu, ievietošanu 
pasta somās vai konteineros, kuri atbilst zināmiem standartiem, to komplektāciju un 
šķirošanu lielākā vai mazākā mērā pēc galamērķa un piegādi universālā pakalpojumu 
sniedzēja piekļuves vietās. Šajā tirgū iespēja sagādāt klientiem izejošās piekļuves 
atlaides, t.i., ietaupīt uz nosūtīšanu, ir galvenais pārdošanas arguments.

100. DPAG ir ekskluzīvas tiesības saņemt, šķirot, transportēt un piegādāt vēstules, 
kuras sver mazāk par 100 gramiem (tā sauktā rezervētā joma). Pasta sagatavošanas 
pakalpojumu nodrošināšana, ieskaitot pasta iepriekšēju sašķirošanu un tā transportu 
no sūtītāja adreses uz izvēlētu piekļuves punktu vietējā tīklā neietilpst Pasta direktīvas 
rezervētās jomas robežās (83).

101. Komisija nosprieda, ka Vācijas valdībai nebija izdevies parādīt, ka aizliegums 
komerciālajiem pakalpojumu sniedzējiem saņemt augstāk minētās atlaides ir 
attaisnojams, pamatojoties uz 86. panta 2. punktu, un atsauca atmiņā, ka, kā noteikts tās 
1998. gada paziņojumā par pasta nozares konkurences noteikumiem (84), komercpasta 
sagatavošanas uzņēmumiem būtu jādod iespēja brīvi un bez diskriminācijas izvēlēties 
pieejamas piekļuves vietas publiskā pasta tīklā (85).

4.2. Sūdzību noraidījumi

UFEX (86)

102. Komisija 19. novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru tika noraidīta sūdzība, 
kuru iesniedza l’Union Francaise de l’Express un trīs tās dalībnieki – DHL, FedEx un 
Crie – pret Francijas Republiku, La Poste un Chronopost, pamatojoties uz kopienas 
interešu trūkumu turpināt izmeklēšanu. Noraidījums attiecas uz sūdzību iesniedzēju 
apsūdzību par to, ka La Poste bija ļaunprātīgi centies paplašināt savu dominanci 

(83) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK, 15.12.1997., par kopējiem noteikumiem 
Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, OV L 
15/14, 21.01.1998., ko groza ar Direktīvu 2002/39, 10.06.2002., OV L 176/21, 05.07.2002.

(84) Komisijas Paziņojums par konkurences noteikumu piemērošanu pasta nozarē un par dažu, ar 
pasta pakalpojumiem saistītu valsts pasākumu novērtēšanu, OV C 39/02, 06.02.1998.

(85) Gan Vācija, gan DPAG ir pārsūdzējušas šo lēmumu: lietas T-490/04 un T-493/04.
(86) COMP/38.663, UFEX.
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no rezervētā parasto pasta pakalpojumu tirgus uz eksprespasta pakalpojumu tirgu 
Francijā, kurā aktīvi darbojas tā meitas uzņēmums Chronoposte, tādējādi pārkāpjot 
86. un 82. pantu. Apsūdzībā minētā ļaunprātīgā rīcība bija saistīta ar šķērssubsidēšanu 
Chronopost darbības uzsākšanas laikā (1986) un pēc tam, ko veidoja komerciālas un 
loģistikas atbalsta nodrošināšana Chronopost par neatbilstoši zemām cenām, tādējādi 
ļaujot pēdējam pieteikties par ļaunprātīgi zemām cenām, kuru mērķis bija no tirgus 
izstumt konkurentus. Pēc sūdzības iesniedzēja lūguma 2000. gada septembrī tika 
veikta atkārtota sūdzības izskatīšana pēc tam, kad Tiesa un Pirmās instances tiesa 
bija pieņēmuši virkni spriedumu, kā rezultātā pirmais noraidījuma lēmums 1994. 
gada decembrī tika anulēts. Saistībā ar Kopienas interešu trūkumu turpmākā šīs lietas 
izmeklēšanā, jaunais lēmums par noraidīšanu norāda citu iemeslu starpā, ka prakse, 
par kuru tika iesniegta sūdzība – un kura jebkurā gadījumā nekad netika pietiekami 
noteikta – tika izbeigta vairāk nekā desmit gadus atpakaļ un ka kopš tā laika attiecīgajā 
tirgū šim uzņēmumam nav bijis ilgstošas pretkonkurences ietekmes.

C – ECN: PĀRSKATS PAR SADARBĪBU

1. Vispārīgs pārskats

EKT izveide

103. Viens no galvenajiem Regulas 1/2003 un Modernizācijas paketes uzdevumiem 
bija lielāka valstu tiesībaizsardzības iestāžu iesaistīšana EK konkurences noteikumu 
piemērošanā. Lai nodrošinātu konsekventu 81. un 82. panta piemērošanu paralēlo 
pilnvaru sistēmā, tika izstrādāti mehānismi sadarbībai starp institūcijām. Regulas 
Nr. 1/2003 11. un 12. pants un Tīkla paziņojums (87) ir galvenie balsti, kas nodrošina 
sistēmas funkcionēšanu un sadarbību Eiropas Konkurences tīkla ietvaros (EKT).

104. EKT veido valstu konkurences iestādes, kas ir izveidotas saskaņā ar Regulas 
1/2003 35. pantu, un Komisija. Jau 2003. gadā sākās sadarbība EKT ietvaros. Tika 
izveidotas darba grupas, lai pārrunātu dažus galvenos Tīkla paziņojumu aspektus 
un šajā forumā tika izskatīti vispārīgi, ar pāreju uz jauno ieviešanas sistēmu saistīti 
jautājumi. Turklāt tika izveidotas 14 apakšgrupas ar mērķi pārrunāt nozaru specifi skos 
jautājumus. 2004. gads ir pirmais, kurā EKT darbojās pilnībā un tas bija iesaistīts 
atsevišķās lietās, uz kurām tika attiecināti EU konkurences noteikumi. Līdz 1. maijam 
tika ieviestas progresīvas IT atbalsta sistēmas, kuru mērķis bija nodrošināt visiem 
dalībniekiem iespēju sekot lietām, kuras tika izskatītas tīkla ietvaros, un apmainīties ar 
informāciju.

(87) Skat. iepriekš sadaļu I.A.I.
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Lietu sadalījums

105. Lai lietu sadalījums būtu efektīvs, tīklā esošās institūcijas informē viena otru 
pirms vai tūlīt pēc pirmo formālo izmeklēšanas pasākumu veikšanas visās lietās, kas 
ir saistītas ar 81. vai 82. panta piemērošanu. 2004. gadā pavisam tīklā tika iesniegtas 
298 lietas – 99 iesniedza Komisija, un 199 iesniedza valstu konkurences iestādes. 

106. Kā paredzēts, lietu pārdalīšana, par kuru tika paziņots tīklam, notika ārkārtīgi 
reti (mazāk nekā 1 % no visām lietām). Parasti lietas paliek tajās iestādēs, kas bija 
sākušas to izmeklēšanu.

107. Dažos gadījumos Komisijas un valstu konkurences iestāžu starpā notika 
divpusējas sarunas, un tās noveda pie tā, ka pēdējā piekrita risināt sūdzību, kas 
sākotnēji tika iesniegta Komisijai. Vienā gadījumā pārdalīšana notika vēlākā posmā, 
kad Komisija uzsāka procesu, lai uzņemtos saistības visas Kopienas vārdā (88), lai arī 
dažas valstu konkurences iestādes darbojās pie šīs lietas. 

Savstarpējā palīdzība faktu atklāšanā

108. Regula 1/2003 nodrošina tīkla dalībniekus ar instrumentiem, kas dod tiem 
iespēju vienam otru atbalstīt, veicot izmeklēšanas pasākumus citas institūcijas vārdā 
(22. pants) un, vispārīgāk izsakoties, apmainoties ar informāciju (12. pants). No pašas 
pirmās Regulas 1/2003 piemērošanas dienas 22. pantu izmantoja vairākas institūcijas: 
pēc valstu konkurences iestāžu lūguma tika veiktas vairākas inspekcijas, un savāktie 
dati tika nosūtīti saskaņā ar 12. pantu. Kopumā 22. pants ir ticis izmantots 11 reizes 
8 mēnešu laikā.

109. Turklāt tīkla dalībnieki regulāri izmanto iespēju apmainīties ar informāciju 
saskaņā ar 12. pantu. Vismaz divos gadījumos, informācijas apmaiņa ir notikusi 
iecietības lietās ar iecietības pieteikuma iesniedzēja piekrišanu.

Konsekventa EK tiesību aktu piemērošana

110. Saskaņā ar Regulas 1/2003 11. panta 4. punktu valstu konkurences iestādēm 
ir vismaz 30 dienas pirms negatīvu lēmumu pieņemšanas jāinformē Komisija. Pēc 
1. maija Komisija tika informēta par 33 konkurences lietām, kurās valsts konkurences 
iestādes paredzēja lēmuma pieņemšanu saskaņā ar 81. pantu un/vai 82. pantu. 18 no 
šīm lietām bija saistītas ar 81. pantu, 13 – ar 82. pantu, un 2 lietas bija saistītas ar abiem 
pantiem. Dažās no šīm lietām Konkurences ģenerāldirektorāts iesniedza komentārus 
valsts konkurences iestādei. Nevienā no šiem gadījumiem neuzsāka procedūras, kuru 
rezultātā valsts konkurences iestāde tiktu atbrīvota no pilnvarām, kas tai piešķirtas 
saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 11. panta 6. punktu.

(88) COMP/39.116.
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Vispārējā valstu tiesību aktu konverģence

111. Visbeidzot, 2004. gadā tika pieredzēta pamatīga vairāku valstu likumu 
pārbaude. Gandrīz visas šīs izmaiņas noveda pie augstākas konverģences pakāpes starp 
valstu tiesību sistēmām un Regulu 1/2003. 20 dalībvalstis atcēla vai plāno atcelt savas 
paziņojumu sistēmas, un 17 dalībvalstīm jau ir pilnībā vai daļēji konverģentas iecietības 
programmas. Šis progress lielā mērā veicina uzņēmējdarbības atbilstības vienkāršošanu 
un labāku sistēmas darbību.

2. ES konkurences noteikumu piemērošana ES valstu valsts tiesās: 
Ziņojums par Regulas 1/2003 15. panta noteikumu ieviešanu

Lūgumi izteikt savu viedokli

112. Regulas 1/2003 15. panta 1. punkts valstu tiesnešiem sniedz iespēju lūgt 
Komisiju sniegt tās rīcībā esošo informāciju vai arī tās viedokli jautājumos par ES 
konkurences noteikumu piemērošanu. 2004. gadā Komisija saņēma 9 lūgumus sniegt 
savu viedokli. 6 lūgumi tika saņemti no Spānijas tiesām un visos bija runa par līdzīga 
veida tirdzniecības līgumiem enerģētikas nozarē, kur galvenais jautājums bija par 
atšķirību starp aģentiem un mazumtirgotājiem ES konkurences tiesību izpratnē un 
kur bija ietverti gan nosacījumi par maksimālās mazumtirdzniecības cenas noteikšanu 
degvielai, gan nekonkurējošie noteikumi par degvielu, kas var izraisīt tirgus slēgšanu. 
Komisijas atbildes uz šiem 6 lūgumiem lielā mērā balstījās uz tās pagaidu novērtējumu 
Repsol CPP lietā (89).

113. Beļģijas konkurences likums pieprasa Beļģijas tiesām sākumā uzdot 
jautājumu Apelācijas tiesai Briselē ikreiz, kad tās šaubās par konkurences noteikumu 
piemērošanu. Decembra sākumā Apelācijas tiesa Briselē nosūtīja trīs no šiem 
jautājumiem Komisijai kā lūgumus izteikt savu viedokli. Lūgumos tika uzdoti jautājumi 
par vienlaicīgu EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu, par EK Līguma 82. panta c) 
apakšpunkta piemērošanas apjomu, Komisijas grupālā atbrīvojuma Regulu 2790/1999 
(vertikālo vienošanās darījumu jomā) un ar to saistītās pamatnostādnes un de minimis 
paziņojumu. 

Valstu tiesu spriedumu publiskā datu bāze

114. Regulas 1/2003 15. panta 2. punkts prasa ES dalībvalstīm nosūtīt Komisijai 
jebkura valstu tiesu pieņemta rakstiska sprieduma kopiju, kurā tiek lemts par EK 
Līguma 81. vai 82. panta piemērošanu. Līdz šim Komisija saņēma 36 spriedumus, 
kas tika pieņemti kopš 2004. gada maija, kas tika ievietoti Konkurences lietu 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē apjomā, kādā nosūtošā institūcija nebija tos 

(89) Skat. Paziņojuma OV C 258, 20.10.2004, 27. panta 4. punkta 6. daļu, 7.–11. lpp.
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kvalifi cējusi kā konfi denciālus (90). Lielākā daļa no šiem spriedumiem (29) izrietēja 
no privātām likuma izpildes darbībām, lielākoties, ar mērķi anulēt vienošanos, jo tā 
nesaskan ar ES konkurences noteikumiem.

Komisijas un valstu konkurences institūciju novērojumu iesniegšana

115. Regulas 1/2003 15. panta 3. punkts ļauj Komisijai un valsts konkurences 
iestādei iesniegt novērojumus valsts tiesās par jautājumiem, kas ir saistīti ar ES 
konkurences noteikumu piemērošanu. Komisija līdz šim nav izmantojusi šo iespēju, 
bet to ir izmantojušas Beļģijas, Francijas un Vācijas konkurences iestādes. Tomēr ir 
jāatzīmē, ka jau pirms 2004. gada 1. maija šīm konkurences institūcijām jau piederēja 
pilnvaras iesniegt novērojumus valsts tiesās saskaņā ar savu valsts likumdošanu.

Valstu tiesnešu mācību ES konkurences tiesībās fi nansēšana

116. Kopš 2002. gada Komisija līdzfi nansē projektus, kuru mērķis ir veikt valstu 
tiesnešu apmācību par ES konkurences tiesību aktiem. 2004. gadā Komisija līdz 
fi nansēja 4 apmācību projektus (91) un uzsāka aicināt iesniegt priekšlikumus, kas 
noveda pie 10 citu līgumu noslēgšanas, ieguldot vairāk nekā EUR 400 000 vairāk nekā 
700 valstu tiesnešu no visām 25 ES dalībvalstīm apmācībā 2005. gadā (92).

3. Enerģētika

117. Komisija 2004. gadā izveidoja EKT Enerģētikas apakšgrupu. Tās mērķis ir 
nodrošināt forumu, lai pārrunātu galvenos jautājumus un izstrādātu kopēju pieeju ES 
konkurences noteikumu piemērošanai enerģētikas tirgos un veicinātu konkurences 
kontroli ES enerģētikas tirgos. Enerģētikas apakšgrupas nolūks ir noturēt gan tehniskās 
sanāksmes, gan augsta līmeņa sanāksmes, uz kurām var tikt uzaicināti regulatori.

118. Septembrī valstu konkurences institūciju vadītājiem tika organizēta augsta 
līmeņa enerģētikas diena. Tika uzaicināti arī valsts enerģētikas sektora regulatori. 
Sanāksmē uzmanība tika pievērsta diviem jautājumiem: konkurences institūciju un 
regulatoru loma pretkonkurences darbības novēršanā; un kā atrisināt atlikušo barjeru 
jautājumu ienākšanai tirgū. 

119. Pirmā tehniska rakstura enerģētikas grupas sanāksme notika decembrī. 
Papildus apakšgrupas turpmākās darba programmas apspriešanai tajā arī tika vērsta 
uzmanība uz diviem jautājumiem: ilgtermiņa līgumi gāzes pārstrādes sektorā un nozares 

(90) Valstu tiesu spriedumu nekonfi denciālās versijas ir iespējams atrast pēc šādas tīmekļa vietnes: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html

(91) Sīkāku informāciju par līdzfi nansētajiem projektiem var atrast Konkurences ģenerāldirektorāta 
tīmekļa vietnē lapā: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_
co_fi nanced_out_of_3rd_call.pdf

(92) Aicinājumi iesniegt priekšlikumus attiecībā uz šo apmācības programmu var atrast Konkurences 
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: 2005. gada aicinājumu skat. http://europa.eu.int/comm/dgs/
competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf
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izmeklēšana enerģētikas nozarē. Tika panākta vienošanās, ka Enerģētikas apakšgrupai 
būtu jāpievērš uzmanība uz konkurenci gāzes un elektroenerģijas nozarēs, diskusiju 
par pārējiem enerģētikas tirgiem pilnībā neizslēdzot no dienas kārtības (piemēram, 
degviela). Tika pārrunāts Konkurences ģenerāldirektorāta sagatavotais dokuments par 
ilgtermiņa līgumiem gāzes pārstrādes nozarē. Konkurences ģenerāldirektorāts izplatīja 
dokumentu par nozaru izmeklēšanām, un notika interesanta pieredzes apmaiņa ar 
valstu konkurences institūcijām par nozaru izmeklēšanām gāzes un elektrības nozarēs.

4. Transports

EKI Gaisa satiksmes darba grupa

120. Plenārsēdes laikā Atēnās 2002. gada aprīlī EKI (Eiropas Konkurences iestādes) 
izveidoja Gaisa satiksmes darba grupu, lai uzlabotu sadarbību starp tām attiecībā 
uz to darījumiem aviolīniju nozarē un censtos uzlabot konkurenci šajā sektorā. EKI 
uzskata, ka konkurenci aviolīniju starpā ietekmē dažas specifi skas aviolīniju nozares 
īpašības, īpaši tās tīkla raksturs. Darba grupa 13. maijā publicēja “Ziņojumu par 
uzņēmumu apvienošanos un aliansēm civilās aviācijas nozarē” (93), kas sniedz pārskatu 
par pašreizējo EKI likumu izpildes praksi attiecībā uz tirgus defi nēšanu, konkurences 
novērtēšanu un labošanu.

Dzelzceļi

121. Dzelzceļu apakšgrupa otrreiz satikās 29. jūnijā un pārrunāja rezultātus no 
tirgus pētījuma, kuru kopīgi uzņēmās veikt Konkurences ģenerāldirektorāts un valstu 
konkurences iestādes par barjerām efektīvas konkurences sasniegšanā sliežu frakta 
transporta sektorā. Tika atzīmēts, ka, lai arī ārkārtīgi plaša, šī informācija tika neformālā 
veidā saņemta no tirgus dalībniekiem un tā būtu jāpārbauda. Apakšgrupa arī pārrunāja 
uzmetuma dokumentu par pozitīvo pieredzi attiecībās starp valstu konkurences 
iestādēm un sliežu pārvaldes iestādēm (pēdējo izveide bija pirmās dzelzceļa direktīvu 
paketes prasība), gatavojoties abu grupu kopējai sanāksmei tuvākajā laikā.

5. Finanšu pakalpojumi

122. Finanšu pakalpojumu jomā EKT apakšgrupas aktīvi darbojās maksājumu 
karšu, apdrošināšanas un vērtspapīru jomā. 

123. EKT Maksājumu karšu tīklu apakšgrupa pirmo reizi sanāca uz tikšanos 
17. jūnijā Briselē. Sanāksmes galvenais nolūks bija Komisijai iesniegt valstu konkurences 
institūcijām tā veikto tirgus pētījumu rezultātus par kredītkaršu un debetkaršu 
maksājumiem Eiropā. Balstoties uz to, atsevišķās lietās eksistēja diskusija arī par 
metodoloģiskiem jautājumiem un nozaru attīstību. Šāda veida aktīvas koordinēšanas 

(93) Ziņojums ir pieejams tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/
report_air_traffi  c.pdf

http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffi c.pdf
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mērķis bija izstrādāt kopēju zināšanu bāzi un kopējo izpratni par konkurences 
jautājumiem karšu maksājumu nozarē. Vairāki valstu konkurences institūciju 
pārstāvji (Dānija, Polija un Apvienotā Karaliste) iepazīstināja ar saviem pētījumiem 
par maksājumu karšu tīkla savstarpējā norēķina maksas vienošanās darījumiem savās 
valstīs. Nīderlandes, Somijas un Itālijas konkurences institūcijas prezentēja savas lietas 
attiecībā uz iekšzemes debetkaršu tīkliem. Vairāki delegāti norādīja, ka savstarpējā 
norēķina apjoms debetkaršu shēmās ir saistīts ar konkurences līmeni to iegādes un 
izdošanas tirgū. Turklāt vairākās ES valstīs vietējās bankas apsver izstāties no esošā 
iekšzemes maksājumu karšu tīkla ar mērķi iestāties starptautiskā maksājumu karšu 
shēmā, kas nodrošinās tām papildu ieņēmumus no savstarpējā norēķina maksas 
likmēm. Dalībvalstīs, kurās abi starptautiskie karšu tīkli Visa un MasterCard izveidojās 
kā vietējie debetkaršu tīkli, savstarpējais norēķins ir plaši izplatīts un ieviests ļoti augstā 
līmenī. Diskusijas rezultātā bija redzams, ka šajā sektorā visā Eiropā ir nepieciešama 
koordinēta konkurences tiesību izpildes nodrošināšana.

124. Otrā EKT apakšgrupas sanāksme – par apdrošināšanu – notika 27. oktobrī 
Briselē. Šīs otrās sanāksmes laikā kļuva skaidrs, ka apdrošināšanas aģentu un brokeru 
komisijas maksas ir galvenie punkti, uz kuriem ir jāvērš uzmanība tirgus analīzē, ko 
veic vairākas šajā tīklā darbojošās institūcijas, un virkne iespējamo ar konkurenci 
saistīto jautājumu, kas izriet no šīm izmeklēšanām.

125. Vērtspapīru ekspertu tīkls sanāca uz tikšanos otro reizi 2004. gada jūnijā. 
Neskatoties uz jautājuma sarežģītību, dalībnieku skaits bija liels un debates – ļoti 
aktīvas. Sanāksmes mērķis, pirmkārt, bija panākt savstarpēju saprašanos visu valsts 
institūciju starpā attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecību, ieskaitu un norēķiniem ES-25 
teritorijā un pēc tam apmainīties ar viedokļiem par konkurenci un vērtspapīru tirgus 
regulēšanas darbību. 

126. Komisija ieguva atsauksmes no valstu iestādēm, lai uzlabotu turpmākās šāda 
veida tikšanās un kontaktus konkurences institūciju starpā. 

D – ATSEVIŠĶAS TIESU LIETAS

Adalat

127. Eiropas Kopienu Tiesa 6. janvārī (94) paziņoja spriedumu divās apelācijas lietās, 
no kurām vienu bija iesniegusi Komisija pret spriedumu (95), kas tika pieņemts Pirmās 
instances tiesā (PIT) tā sauktajā Adalat lietā. PIT bija anulējusi Komisijas lēmumu (96) par 
81. panta EK pārkāpumiem eksporta aizliegumu formā līgumattiecībās starp Bayer un tā 
tirgotājiem. PIT saistībā ar to noteica, ka Komisija nebija noteikusi pietiekamā juridiskā 

(94) Kopējās lietas C-2/01 P Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV un C-3/01 P Komisija.
(95) 26.10.2000. pieņemts spriedums lietā T-41/96 Bayer.
(96) 10.1.1996. lēmums, kas ir saistīts ar lietu COMP/34.279 Adalat. Šī lieta bija par farmaceitisko preču 

paralēlo importu un tā savu nosaukumu ir guvusi no Bayer izstrādājuma, ar kuru ir saistīts šis 
process.
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līmenī, ka tirgotāji bija piekrituši Bayer komercpolitikai un ka vienošanās dokumenta 
trūkuma dēļ 81. pants nav šādas rīcības gadījumā piemērojams. Apstiprinot, ka, balstoties 
uz Komisijas sniegtajiem pierādījumiem, netika noteikta kopējā interešu platforma, PIT 
precizēja vienošanās nodomu saskaņā ar 81. pantu EK Līgumā. Tomēr bija jāatzīmē, ka 
PIT skaidri nosaka, ka ne EK līguma 81. vai 82. panta aspektu piemērošana, ne attiecīgo 
tirgu iespējamās defi nīcijas šajās procedūrās netika izskatītas.

Cementa kartelis

128. Ar 7. janvāra spriedumu (97) PIT pēc apelācijas samazināja soda naudu vienam 
no apelācijas prasību iesniedzējiem, kuram Komisija bija noteikusi soda naudu (98) par 
tā līdzdalību cementa kartelī. PIT apsvēra, ka, lai noteiktu apgrozījuma apjomu soda 
naudas aprēķināšanas nolūkā, Ciment francais SA meitas uzņēmumu apgrozījums 
nevarēja tikt ņemts vērā, jo kontrole pār šo meitas uzņēmumu bija iegūta tikai pēc 
līdzdalības pārkāpumos šajā lietā. PIT noraidīja atlikušās apelācijas prasības, lielā mērā 
atbalstot Pirmās instances tiesas spriedumu (99).

Pasta pakalpojumi: ASEMPRE

129. Ar 11. marta spriedumu (100) PIT sniedza pagaidu lēmumu, kam bija 
nepieciešama Direktīvas 97/67/EK interpretācija (101) par kopējiem iekšējā tirgus 
attīstības noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu jomā un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu. PIT precizēja, ka šīs direktīvas 7. pants neatļauj dalībvalstīm paplašināt 
pakalpojumu jomu, kas var tikt rezervēti universālajam pakalpojumu sniedzējam, 
ar pakalpojumu sniegšanu saviem spēkiem (102), ja tie atbilst jebkuram no šādiem 
nosacījumiem: 

– saņēmējs  un sūtītājs ir viena un tā pati persona;

– pakalpojumi nedrīkst tikt sniegti trešām pusēm pakalpojumu sniedzēja komerciālās 
vai uzņēmējdarbības ietvaros;

– pakalpojumus nedrīkst sniegt, izmantojot pasta somu sistēmu vai citas tamlīdzīgas 
metodes; 

(97) Kopējās lietas C-204/00 P P. Aalborg Portland A/S, C-205/00 P Irish Cement Ltd, C-211/00 P Ciments 
francais SA, C-213/00 P Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, C-217/00 P Buzzi Unicem SpA 
un C-219/00 Cementir - Cementerie del Tirreno SpA.

(98) 30.11.1994. lēmums lietās COMP/33.126 un COMP/33.322 Cement.
(99) 15.3.2000. spriedums kopējās lietās T-25/95, T-26/95, T-30/95 līdz T-32/95, T-34/95 līdz T-39/95, T-

42/95 līdz T-46/95, T-48/95, T-50/95 līdz T-65/95, T-68/95 līdz T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 
un T-104/95 Cimenteries CBR un citas.

(100) Lieta C-240/02 ASEMPRE un citas.
(101) OV C 15, 21.01.1998., 14. lpp.
(102) Pašu pakalpojumu sniegšanu veido (saskaņā ar direktīvas 21. apsvērumu) tādu fi zisko vai juridisko 

personu pasta pakalpojumu sniegšana, kas ir pasta autors, vai tādu trešo personu veikta šo vienību 
savākšana un nosūtīšana, kuras darbojas tikai un vienīgi šīs personas vārdā.
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– šādas darbības nedrīkst traucēt pakalpojumiem, kuru sniegšana ir rezervēta 
universālajam pakalpojumu sniedzējam.

130. Turklāt no šī lēmuma ir skaidri redzams, ka naudas pārvedumu pakalpojumi 
(maksājumi ar publiskā pasta tīkla starpniecību fi ziskām un juridiskām personām) ir 
ārpus Direktīvas 97/67 piemērošanas loka.

Grafīta elektrodu kartelis

131. Pirmās instances tiesa (PIT) 29. aprīļa spriedumā (103) samazināja Komisijas 
noteikto soda naudu (104) līdzdalībniekiem grafīta elektrodu karteļa darbībā. PIT 
nosprieda, ka Komisija nebija saskaņotā veidā noteikusi klasifi kāciju, ko tā lietojusi 
soda naudas aprēķinos saskaņā ar Komisijas Pamatnostādnēm par soda naudas 
noteikšanu (105), tāpēc Pirmās instances tiesa izmantoja savu juridisko kompetenci 
un dažiem uzņēmumiem mainīja izejošo aprēķina summu. Pārējie samazinājumi 
galvenokārt bija saistīti ar uzņēmumu sadarbības pakāpes jautājumu, kuru Komisijai 
būtu vajadzējis atzīt soda naudas samazināšanas formā. Pēc PIT uzskatiem zināma 
veida pušu sniegtie pierādījumi tika kompensēti ar privilēģijām pret pašapsūdzību un 
tādējādi būtu jāuzskata kā brīvprātīgs šo pušu ieguldījums. 

132. Tomēr PIT arī apstiprināja, ka uzņēmumi, kuri administratīvās procedūras 
gaitā lielā mērā atzīst ievērojamu daļu patiesības faktos, kurus Komisija bija izmantojusi 
kā apsūdzību pret viņiem (iebildumu paziņojumā), un kuriem par to Komisija piešķir 
soda naudas samazinājumu, principā, tiek izslēgta iespēja apstrīdēt šos faktus PIT 
priekšā un tiem ir jārēķinās ar PIT noteikto soda naudas palielinājumu. Turklāt PIT 
apstiprināja, ka Komisija var noteikt sankcijas kartelim, kas ir izraisījis vienlaicīgu 
sankciju noteikšanu jurisdikcijās ārpus ES, un Komisijai nav obligāti jāņem šādas 
sankcijas vērām, nosakot soda naudas (106). 

Bezšuves tērauda cauruļu kartelis

133. Savos 8. jūlija spriedumos (107) PIT samazināja Komisijas bezšuves tērauda 
cauruļu karteļa dalībniekiem noteiktās soda naudas (108), lai tiktu ņemts vērā īsāks 
pārkāpuma periods, nospriežot, ka Komisija nebija noteikusi pilnu periodu, balstoties 

(103) Kopējās lietas T-236/01 Tokai Carbon Co. Ltd, T-239/01 SGL Carbon AG, T-244/01 Nippon Carbon Co. 
Ltd, T-245/01 Showa Denko KK, T-246/01 GrafTech International Ltd, T-251/01 SEC Corp un T-252/01 
The Carbide/Graphite Group, Inc.

(104) Lēmums pieņemts 18.07.2001. lietā COMP/36.490 – Grafīta elektrodi.
(105) 1998. gada Pamatnostādnes par soda naudas noteikšanas metodi, OV C 9, 14.01.1998.
(106) Spriedumu ir pārsūdzējusi Komisija (Lieta C-301/04 P) un vēl vairākas citas personas, proti, SGL 

(Lieta C-308/04 P), Showa Denko (Lieta C-289/04 P) un SEC Corporation (Lieta C-307/04 P), par ko 
izdots rīkojums 24.11.2004.

(107) Lietas T-44/00 Mannesmannröhren-Werke AG, T-48/00 Corus UK Ltd, T-50/00 Dalmine SpA un 
kopējās lietas T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00 JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE 
Steel Corp. un Sumitomo Metal Industries Ltd.

(108) 08.12.1999. lēmums lietā COMP/35.860-B – Viengabala tērauda caurules.
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uz kuru – citu elementu vidū, tā bija noteikusi soda naudas. Saistībā ar to PIT noteica, 
ka konkrētajos lietas apstākļos nodrošināt pierādījumus par precīzu ES–Japānas 
brīvprātīgo ierobežojumu vienošanās darījumu beigu termiņu, kuru Komisija bija 
ņēmusi vērā nosakot pārkāpumu izdarīšanas periodu, bija Komisijas uzdevums. 
Attiecībā uz iesaistītajiem japāņu uzņēmumiem, PIT arī samazināja soda naudas 
apmēru, ņemot vērā to līdzdalībai kartelī bija zemāka smaguma pakāpe, ņemot vērā, ka 
tie tikai daļēji piedalījās pārkāpumu izdarīšanā (attiecībā uz Corus piegādes līgumiem). 
Attiecībā uz pārējo, PIT noraidīja visus Komisijas lēmuma anulēšanas pieteikumus. 

Tiesiskā privilēģija: Akzo un Akcros

134. Tiesas priekšsēdētājs 27. septembrī (109) ņēma vērā Komisijas apelāciju pret 
Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja pagaidu pavēli, ar kuru tika apturēta Komisijas 
lēmuma darbība, ar kuru tika noraidītas pušu iesniegtās tiesiskās privilēģijas prasības, 
bet pagaidu pasākumu veikšana pret pārbaudes veikšanas lēmumu, kuru puses arī 
centās šo paralēlo procesu gaitā panākt, jau bija noraidīta (110). 

135. Lieta attiecas uz Komisijas lēmumu veiktā pārbaudē izņemtiem 
dokumentiem (111). Jautājumi, kas bija iesaistīti šajā ilgstošajā strīdā – galvenā lieta 
joprojām gaidīja savu spriedumu 2004. gadā – ir tiesisko privilēģiju piemērošanas 
darbības joma un saņēmēju identifi cēšana. PIT priekšsēdētājs anulēja apturēšanu, 
uzskatot, ka neviens no dokumentiem nebija Komisijai neizpaužams. 

136. PIT priekšsēdētāja pavēle norādīja, ka radītais precedentu likums par 
tiesiskām privilēģijām, iespējams, ir jāpārskata un uzdeva vairākus jautājumus šajā 
ziņā: vai tiesisko privilēģiju piemērošanas loks būtu jāpaplašina, iekļaujot sagatavošanā 
esošus dokumentus, informācijas vākšanu un apkopojuma dokumentiem, kuru mērķis 
ir lūgt juridisko konsultāciju; vai atļaujot Komisijai kopēt šādus dokumentus var tikt 
radīti nelabojami zaudējumi tiesībām uz aizstāvību; vai tiesisko privilēģiju saņēmējiem 
būtu jābūt zināmām juristu kategorijām, kuras tiek pieņemtas darbā uzņēmumos. 
Ņemot vērā tālejošos negatīvos rezultātus šādai pārejai uz ikdienas likuma ieviešanas 
darbu pretmonopolu lietās, Komisija uzskatīja par nepieciešamu iesniegt apelāciju 
par šo pavēli ar mērķi iegūt tiesisku skaidrību attiecībā uz radītā precedentu likuma 
piemērojamību.

(109) Lieta C-7/04 P(R) – Komisija pret Akzo Nobel Chemicals un Akcros Chemicals.
(110) 30.10.2003. pavēle kopējās lietās T-125/03 R un T-253/03 R Akzo Nobel Chemicals Ltd un Akcros.
(111) Puses pieprasīja, lai pieciem dokumentiem tiktu piešķirtas tiesiskās privilēģijas. Komisijas inspektori 

uzskatīja, ka attiecībā uz diviem no tiem tūlītēja nostāja nevar tikt pieņemta un ievietoja tos 
aizzīmogotā aploksnē, kas tika nogādāta atpakaļ Komisijai. Pārējie trīs dokumenti tika uzskatīti kā 
neaizsargāti ar tiesiskām privilēģijām pēc radītā precedentu likuma un tika nokopēti un pielikti pie 
lietas. Pēc pārbaudes Komisija formāli ar lēmumu noraidīja pušu prasības.
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Vācijas bankas

137. Spriedumos (112), kas pieņemti 14. oktobrī, PIT anulēja lēmumu (113), ar kuru 
Komisija nosprieda, ka vairākas Vācijas bankas bija iesaistītas cenu noteikšanas kartelī 
attiecībā uz bankas maksu par euro zonas valūtu apmaiņu laika posmā līdz euro kā 
vienotas valūtas ieviešanai euro zonā. PIT nosprieda, ka Komisijas lēmums bija balstīts 
uz nepietiekamiem pierādījumiem.

Antidopinga noteikumi

138. Dopingu lietojušo peldētāju lietā (114) 30. septembrī PIT nolēma (115), ka 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas antidopinga noteikumi ir tikai sporta noteikumi 
bez ekonomiskiem apsvērumiem. Šie antidopinga noteikumi ir tuvā veidā saistīti ar 
sportu kā tādu un tādējādi nav ietverti Līguma noteikumu par ekonomiskajām brīvībām 
piemērošanas lokā un īpaši 49., 81. un 82. panta lokā. Tas ir pirmais spriedums, 
kurā Tiesa sprieda par to, vai sporta noteikumi ir pakļauti Līguma noteikumiem par 
konkurenci. Tas apstiprina Komisijas politiku sporta jomā.

Eirovīzija

139. PIT 4. oktobrī noraidīja (116) EBU apelāciju pret 2002. gada 8. oktobra 
spriedumu (117), saskaņā ar kuru Pirmās instances tiesa nosprieda, ka trešās puses 
piekļuves režīms Eirovīzijas sistēmai neatbilda EK Līguma 81. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta nosacījumiem un bija anulējusi attiecīgo Komisijas atbrīvojuma 
lēmumu (118).

Microsoft

140. PIT priekšsēdētājs 22. decembrī visā pilnībā noraidīja (119) Microsoft  
pieteikumu par 2004. gada marta mēneša lēmumā Microsoft  lietā noteikto kompensāciju 
darbību (120) apturēšanu. Šajā lēmumā Komisija nosodīja Microsoft  atteikumu 
piegādāt informāciju par savstarpējo izmantojamību un Windows un Windows Media 

(112) Lietas T-44/02 Dresdner Bank AG, T-54/02 Vereins und Westbank AG, T-56/02 Bayrische Hypo- und 
Vereinsbank AG, T-60/02 Deutsche Verkehrsbank AG, T-61/02 Commerzbank AG.

(113) Komisijas 11.12.2001. lēmums lietā COMP/E–1/37.919 (ex 37.391) Bankas maksa par euro zonas 
valūtu apmaiņu – Vācija.

(114) COMP/38.158 Meca Medina un Majcen pret Starptautisko Olimpisko komiteju, http://europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158

(115) Lieta T-313/02 Meca Medina un Majcen pret Eiropas Komisiju, http://europa.eu.int/smartapi/cgi/
sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313

(116) Lieta C-470/02.
(117) Lieta T-185/00.
(118) 01.05.2000. Komisijas lēmums lietā COMP/32.150 EBU/Eirovīzija, OV L 151of 24.6.2000., 18. lpp.
(119) Lietas T-201/04 (galvenā darbība) un T-201/04 R (pagaidu pasākumi). 
(120) Skat. 36. punktu iepriekš.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313
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Player sasaistīšanu. Papildus soda naudai Komisija noteica pasākumus, lai izbeigtu 
pretkonkurences darbību, kas tika izcelta lēmumā. 

141. Priekšsēdētājs uzskatīja, ka argumenti, ko izvirza Microsoft , pēc būtības 
pagaidu atvieglojumu procesā nevar prima facie uzskatīt par nepamatotiem. Tomēr 
priekšsēdētājs noteica, ka Microsoft  nav parādījis, ka tas varētu ciest nopietnus un 
nelabojamus zaudējumus lēmuma īstenošanas rezultātā un tādējādi ar lēmumu prasīto 
kompensāciju apturēšana netika pamatota. Priekšsēdētājs nosprieda, ka iepriekš slepeni 
glabātās informācijas atklāšana ne vienmēr ir saistītas ar nopietniem un nelabojamiem 
zaudējumiem un ka šādi zaudējumi konkrētajā lietā netika uzrādīti. Viņš arī uzskatīja, 
ka attiecībā uz atbrīvošanas kompensāciju Microsoft  pārliecinoši nepierādīja, ka tas 
varētu ciest nopietnus un nelabojamus zaudējumus dēļ iejaukšanās tā uzņēmējdarbības 
politikā vai ka tas varētu nodarīt kaitējumu tā reputācijai.
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II – APVIENOŠANĀS UZRAUDZĪBA

Ievads

142. Gads, salīdzinot ar 2003. gadu, iezīmējās ar uzņēmumu apvienošanās un 
iegādes gadījumu skaita pieaugumu, par kuriem Komisijai tika paziņots. Tas bija 
pirmais tik liels pieaugums kopš 1999. gada. Pavisam tika iesniegti 249 paziņojumi, kas 
ir par 17 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Galīgo lēmumu skaits arī nedaudz 
pieauga – no 231 2003. gadā līdz 242 2004. gadā. No visiem galīgajiem lēmumiem, 
kas tika pieņemti šajā laika posmā, 64 % tika pieņemti saskaņā ar jauno Regulu, kas 
stājās spēkā 1. maijā, un 57  % tika p,ieņemti saskaņā ar vienkāršoto procedūru. No 
232 galīgajiem lēmumiem, kas tika pieņemti pēc pirmā posma izmeklēšanas, 220 
bija noformēšanas lēmumi, neiesaistot uzņēmumus. Atlikušajos 12 gadījumos puses 
iesniedza saistības, kas atcēla nopietnas Komisijas aizdomas par koncentrāciju.

143. Salīdzinot ar 2003. gadu, to lietu skaitliskā izpausmē, kuras radīja nopietnas 
aizdomas par to ietekmi uz konkurenci, izmaiņu nebija, un tādējādi bija nepieciešama 
padziļināta (II fāzes) izmeklēšana 8 šādās lietās, kuras tika uzsāktas 2004. gadā. No 7 II 
fāzē iekļautajām izmeklēšanām, kuras tika pabeigtas 2004. gadā, 6 darījumi tika pilnībā 
apstiprināti un vienam tika noteikts aizliegums. 4 lietās tika dots apstiprinājums, 
balstoties uz uzņēmumiem, kuri likvidēja sākotnējās konkurences problēmas, un 
2 gadījumos darījums tika apstiprināts bez nosacījumiem.

144. Gada laikā Komisija arī pieņēma 3 attiecināmos lēmumus. Divas no šīm lietām 
tika attiecinātas pilnībā un viena – daļēji. 2004. gadā Komisija saņēma 19 pamatotus 
lūgumus no pusēm par koncentrēšanos, lai Komisija tos izskatītu, neiesaistot Kopienas 
dimensiju (saskaņā ar 4. panta 5. punktu). Komisija saņēma arī divus pamatotus pušu 
lūgumus par to, lai koncentrāciju Kopienas līmenī pilnībā vai daļēji izskatītu dalībvalsts 
(saskaņā 4. panta 4. punktu) (121).

A – TIESĪBU AKTU UN SKAIDROJOŠIE NOTEIKUMI

1. Pārveidotā apvienošanās regula, jauni paziņojumi un grozītā 
Īstenošanas regula

1.1. Jauna Apvienošanās regula: Regula 139/2004

145. Pārveidotā Apvienošanās regula (122) formāli tika pieņemta 20. janvārī un 
bija piemērojama no 1. maija. Pēc šīs jaunās Apvienošanās regulas pieņemšanas 

(121) Sīkāku informāciju par pirmo šo jauno noteikumu piemērošanas gadu skat. 6. logā.
(122) Padomes 20.01.2004. Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju, OV L 24, 

29.01.2004., 1. lpp.
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2004. gada 1. maijā tika pieņemta ar to saistītās un citas Īstenošanas regulas izmaiņas. 
Attiecīgas izmaiņas tika izdarītas arī vienkāršotajai procedūrai, kā arī paziņojumam 
par papildu ierobežojumiem. Lai sniegtu norādes par jauno noteikumu piemērošanu 
un interpretēšanu Apvienošanās regulā par lietu nodošanu attiecīgajām instancēm, 
Komisija pieņēma arī jaunu paziņojumu par lietu sadalījumu. Visbeidzot, tika 
pieņemtas jaunas apvienošanās pamatnostādnes, sniedzot norādījumus par horizontālās 
uzņēmumu apvienošanās gadījumu novērtēšanu.

1.2. Pārskatītā Īstenošanas regula

146. Pārskatītā Īstenošanas regula (jaunā ĪR) ietver galvenos pasākumus, ko 
ir nepieciešams veikt, lai atainotu jaunajā Apvienošanās regulā ietvertās izmaiņas. 
Komisija arī izmantoja izdevību uzlabot teksta skaidrību, kā arī procesa efektivitāti un 
godīgumu. Jaunā ĪR tika pieņemta aprīlī pēc Komisijas īstenotās publiskās apspriešanās, 
un stājās spēkā 1. maijā (123).

Jaunais lietu nodošanas mehānisms

147. Jaunā Apvienošanās regula paredz iespēju informēt puses, ka tās iepriekšējā 
paziņojuma posmā var pieprasīt, lai Komisija koncentrāciju nodotu izskatīšanai 
dalībvalstij (4. panta 4. punkts) vai trīs vai vairāk dalībvalstis nodotu izskatīšanai 
Komisijai (4. panta 5. punkts). Lai lieta tiktu nodota izskatīšanai iepriekšējā paziņojuma 
posmā, informējošām pusēm ir jāiesniedz Komisijai pamatota lieta. Nolūkā izskatīt un 
vienkāršot šīs iesniegtās lietas, jaunā ĪR ievieš pamatotas lietas iesniegšanas veidlapu 
(RS veidlapa), kurā ir noteikta informācija, kurai ir jābūt iesniegumā.

Jaunas paziņojumu veidlapas – CO veidlapa un īsā CO veidlapa

148. Papildus pārskatītiem procesuāliem noteikumiem, ir pārskatīta CO veidlapa 
un ieviesta jaunā, īsā CO veidlapa.

149. Jaunā CO veidlapa atspoguļo izmaiņas, kas tika izdarītas Apvienošanās 
regulā, un tajā arī tiek vērsta uzmanība uz dažiem konkurences jautājumiem, kuri 
tika risināti jaunās Komisijas Paziņojuma par horizontālās apvienošanās novērtēšanu 
analītiskās struktūras ietvaros. Galvenie jaunievedumi ir saistīti ar prasību sniegt 
gadījuma kopsavilkumu, norādot tirgus, kurus darījums ietekmēs, un stratēģisko un 
ekonomisko darījuma loģisko pamatu (1. sadaļa); jaunu sadaļu, kurā uzmanība tiek 
pievērsta faktam, ka ierosinātā koncentrēšanās var būt atkarīga no Kopienas un/vai 
valstu noteikumiem, kas nosaka atsevišķas informācijas sniegšanu par ierosināto 
darījumu vis-a-vis ziņojošās puses darbiniekiem un to pārstāvjiem (1.7. sadaļa) un 
prasību konkretizēt darījuma vērtību (3. sadaļa). 

(123) Padomes 07.04.2004. Regula (EK) Nr. 802/2004, ar kuru tiek ieviesta Padomes Regula (EK) 
Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju, OV L 133, 30.04.2004., 1. lpp.
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150. Turpmākie grozījumi ir saistīti ar: pierādījumu dokumentu veidiem (5. sadaļa); 
nepieciešamās informācijas kategorijām attiecībā pret neskartajiem tirgiem (6. sadaļa); 
slieksni prasībai nodrošināt informāciju saistībā ar konkurentiem skartajos tirgos, 
kas samazinājās no 10 % līdz 5 %; jaunu prasību uzņēmumiem sniegt informāciju par 
HHI līmeņiem skartajos tirgos; informācijas veidu, kas ir nepieciešama attiecībā uz 
vispārējiem tirgus apstākļiem (8. sadaļa) un papildus informācijas prasībām par attīstību 
tuvākajā nākotnē, piemēram, cauruļvadu produktiem; plāniem paplašināt jaudu 
un uzsākt darbību tirgū. Ieviesta jauna sadaļa par informāciju saistībā ar efektivitāti 
(9. sadaļa). Sadaļā ir norādīts, ka informācijas iesniegšana par efektivitāti ir brīvprātīga 
un ka pusei nav nepieciešams sniegt attaisnojumus par šīs sadaļas neaizpildīšanu. Sadaļa 
par papildu ierobežojumiem ir likvidēta atbilstoši jaunajam noteikumam Apvienošanās 
regulā tādēļ, ka Komisija parasti nenodarbosies ar šādiem jautājumiem. Visbeidzot, 
tagad ir nodrošināts, ka paziņojuma pabeigtības un precizitātes apstiprināšanu veic 
paziņojošās puses tā vietā, lai to veiktu pušu ofi ciālie pārstāvji.

151. ES paplašināšanās arī radīja nepieciešamību pieprasīt no paziņojošām pusēm 
sniegt vēl 10 katra paziņojuma kopijas iesniegšanai Komisijā, lai paziņojums tiktu 
uzskatīts par pilnīgu (124).

Jauni termiņi

152. Jaunā ĪR arī paredz grozījumus to termiņu aprēķināšanas noteikumiem, kuri 
būtu jāaprēķina atbilstoši jaunās Apvienošanās regulas redakcijai, balstoties uz darba 
dienām, nevis uz mēnešiem. Jaunais 7. pants paredz, ka laika periodi jāatskaita no tās 
darba dienas, kas seko notikumam, uz kuru attiecas konkrētais noteikums. 8. pants 
ietver vienkāršotus noteikumus dažādo laika ierobežojumu termiņiem.

153. Kā paredzēts 19. panta 1. punktā, saistību iesniegšanas termiņam I posmā 
būtu jābūt 20 darba dienām, bet 19. panta 2. punkts paredz, ka saistību iesniegšanas 
termiņam II fāzē būtu jābūt 65 darba dienām no procesa uzsākšanas dienas. Ja termiņš 
lēmuma pieņemšanai pēc 8. panta 2. punkta ir pagarināts pēc 10. panta 3. punktā 
paredzētā pušu lūguma, saistību iesniegšanas termiņš arī būtu jāpagarina par tādu pašu 
darba dienu skaitu. Piemēram: ja 90 darba dienu termiņš tiek pagarināts par 10 darba 
dienām, 65 darba dienu saistību iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 75 darba 
dienām.

154. Jaunās ĪR 9. pants ievieš iespēju apturēt atsevišķus laika posmu ierobežojumus. 
Laika ierobežojums lietu nodošanai attiecīgajām instancēm un galīgā lēmuma 
pieņemšanai jaunās Apvienošanās regulas 9. panta 4. punktā, 10. panta 1. punktā 
un 10. panta 3. punktā var tikt apturēts apstākļos, par kuriem ir atbildīgas puses, kur 
Komisijai vispirms ir ar lēmumu jāiesniedz informācijas pieprasījums (vai ir jāpieņem 
lēmums veikt pārbaudi (13. panta 4. punkts). 

(124) Kopā sasniedzot skaitu, ko veido viens CO veidlapas oriģināls un 35 tās kopijas.
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Tiesības tikt uzklausītam

155. Jaunā ĪR paredz jaunus noteikumus par tiesībām tikt uzklausītiem, kas 
ievērojami paplašina to fi zisko vai juridisko personu kategoriju, kurām ir šādas tiesības, 
līdz patērētāju asociācijām gadījumos, kuros ierosinātā koncentrēšanās attiecas uz 
izstrādājumiem vai pakalpojumiem, ko izmanto gala lietotāji.

Konfi denciāla informācija

156. Jaunā ĪR arī ievieš saistības tām personām, kuras dara zināmu savu viedokli 
saskaņā ar tās 12., 13. vai 16. pantu vai kuras piegādā informāciju atbilstoši jaunās 
Apvienošanās regulas 11. pantam, skaidri identifi cēt jebkuru materiālu, kuru tās 
uzskata par konfi denciālu. Šādām personām ir arī jāsniedz paskaidrojums par to, kāpēc 
tās uzskata, ka informācija ir konfi denciāla, un līdz Kopienas noteiktajam datumam 
tām ir jānodrošina atsevišķa, nekonfi denciāla versija. 

157. Saskaņā ar jaunās ĪR 18. panta 3. punktu ziņojošajām pusēm obligāti ir 
jāidentifi cē uzņēmējdarbības noslēpumi vai cita veida konfi denciāla informācija 
dokumentos vai dokumentu daļās, kuras tās ir izstrādājušas. Tām arī būtu jāidentifi cē 
uzņēmumi, saistībā ar kuriem šie dokumenti ir jāuzskata par konfi denciāliem. Šī 
prasība identifi cēt konfi denciālu informāciju ir piemērojama jebkurai no iebildumu 
paziņojuma daļām, lietas kopsavilkumam vai Komisijas pieņemtam lēmumam, kurā, 
pēc pušu uzskatiem, ir ietverti uzņēmējdarbības noslēpumi. Tāpat kā gadījumā ar 
trešām personām, paziņojošām pusēm ir jāpamato sava konfi dencialitātes prasība un 
jāiesniedz nekonfi denciāla attiecīgā dokumenta versija.

Papildu grozījumi

158. Kā paredz 3. pants, oriģinālajai procesa valodai ir jābūt “jebkuru turpmāko ar 
konkrēto koncentrācijas lietu saistītu procesu” valodai. Šī noteikuma mērķis ir nodrošināt, 
lai ikviens process, kas ir saistīts ar vienu un to pašu koncentrēšanās lietu tiktu risināts 
vienā un tajā pašā valodā. Tas, piemēram, ir gadījums, kurā jautājums ir jāizskata atkārtoti, 
vadoties no Tiesas lēmuma, vai kurā process tiek uzsākts saskaņā ar jaunās Apvienošanās 
regulas 14. pantu par nepareizas informācijas iesniegšanu paziņojumā.

159. 5. pants ir grozīts, lai noskaidrotu, kurai informācijai jātiek iekļautai tās 
informācijas kategorijā, kas ir “nekavējoties jāpaziņo Komisijai” uzreiz pēc paziņošanas. 
Šāda informācija ietver ne tikai kā iepriekš “būtiskas izmaiņas paziņojumā ietvertajos 
faktos”, bet arī “jaunu informāciju, kas tiek atklāta pēc paziņojuma, kuru puses zina vai 
kura tām būtu jāzin, un par kuru būtu bijis jāpaziņo, ja tā būtu pieejama paziņojuma 
iesniegšanas brīdī”. 

Jaunā, īsā CO veidlapa

160. Īsā CO veidlapa ir ieviesta to koncentrēšanās paziņojumu vajadzībām, kuri 
visticamāk neradīs bažas attiecībā uz konkurenci. Šī veidlapa ir tikusi pielāgota cik vien 
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tuvu iespējams pārskatītajam Komisijas Paziņojumam par vienkāršoto procedūru. Īsās 
CO veidlapas izmantošana ir paredzēta gadījumos, kur: 

(a) kopuzņēmumam nav ekonomiskās aktivitātes vai ir neievērojama apjoma 
ekonomiskā aktivitāte Eiropas Ekonomiskajā zonā;

(b) neviena no koncentrēšanās gadījumā iesaistītajām pusēm nav iesaistīta 
uzņēmējdarbībā viena un tā paša attiecīgā izstrādājuma un ģeogrāfi skajā tirgū (nav 
horizontālās pārklāšanās) vai tirgū, kas ir augšupejošā vai lejupejošā veidā saistīts 
ar tirgu, kurā ir iesaistīta koncentrēšanās lietā iesaistītā otrā puse (nav vertikālo 
attiecību);

(c) pušu kopējās tirgus daļas veido mazāk par 15 % no horizontālās pārklāšanās vai 
mazāk par 25 % (kopā vai atsevišķi) attiecībā uz vertikālām attiecībām; vai

(d) puse iegādājas viena īpašnieka kontroli pār uzņēmumu, kuru iepriekš tā kontrolēja 
kopā ar citiem (125).

161. Saskaņā ar Paziņojumu par vienkāršoto procedūru ir identifi cēti zināmi 
koncentrācijas veidi, kuros paziņojumi ar īso veidlapu nav piemēroti, lai arī tie atbilst 
formāliem nosacījumiem. Šāda situācija var rasties, ja, piemēram, ir grūti noteikt 
attiecīgās tirgus daļas; kurās viena no pusēm ir jaunpienācējs vai svarīga patenta 
īpašnieks; ja nav iespējams adekvāti noteikt pušu tirgus daļas; ja pastāv augstas barjeras 
ienākšanai tirgū, kurā ir augstas pakāpes koncentrācija vai zināmas konkurences 
problēmas; ja ir aktuāls jautājums par koordinēšanu, ko paredz jaunās Apvienošanās 
regulas 2. panta 4. punkts; ja dalībvalsts vai trešā puse izsaka pamatotas bažas par 
dažiem termiņiem un ja vismaz divas koncentrēšanās lietā iesaistītās puses ir klātesošas 
cieši saistītos blakus esošos tirgos. Līdzīgā veidā var tikt pieprasīta pilna CO veidlapa 
paziņojumā, ja puse iegūst viena īpašnieka kontroli pār kopuzņēmumu, kuru tā 
sākotnēji kontrolēja kopā ar kādu citu un kurā pārņemošajai pusei un kopuzņēmumam 
kopīgi ir spēcīga tirgus pozīcija, vai arī, ja kopuzņēmumam un pārņemošajai pusei ir 
spēcīgas pozīcijas vertikāli saistītos tirgos.

162. Ir pievienoti drošības mehānismi, lai pārliecinātos, ka gadījumā, ja top 
zināms, ka koncentrēšanās nav kvalifi cējama kā īsajai veidlapai atbilstoša, bet par 
to jau ir paziņots, Komisija drīkst pēc tam pieprasīt pilnu vai daļēju paziņojumu 
saskaņā ar CO veidlapu. Šāda situācija var izveidoties, ja īsās veidlapas izmantošanas 
nosacījumi netiek izpildīti; ja izrādās, ka pienācīgas iespējamo konkurences jautājumu 
izmeklēšanai ir nepieciešama pilna vai daļēja paziņošana saskaņā ar CO veidlapu; 
un/vai dalībvalsts vai trešā puse izsaka pamatotas ar konkurenci saistītas bažas par 
paziņoto koncentrēšanas gadījumu. Ir jāuzsver, ka atbildība sniegt pareizu un pilnu 
informāciju gulstas uz paziņojumu iesniegušajām pusēm. Šie un citi jautājumi, kas ir 
saistīti ar paziņojumu piemērotību īsajai veidlapai, būtu jārisina, sazinoties iepriekšējā 
paziņojuma laika posmā.

(125) Lietu kategorijai, kuras tiek kvalifi cētas kā atbilstošas īsās formas paziņojumam, ir pievienots punkts 
d. Skat. zemāk, zem “Paziņojums par vienkāršotu procedūru”.
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163. Attiecībā uz informāciju, kas ir nepieciešama pašā īsajā CO veidlapā, tai jābūt 
īsai, tomēr vienlaikus nodrošinot, lai visa nepieciešamā informācija tiktu iesniegta ar mērķi 
ļaut Komisijai pārbaudīt, vai ierosinātā koncentrēšanās ir atbilstoša ziņošanai, izmantojot 
īso CO veidlapu. Īsā CO veidlapa pieprasa informāciju par tā sauktajiem “ziņojumu 
tirgiem”, kuri var būt horizontālie vai vertikālie tirgi. Ievērojot principu, kas jau ir ietverts 
Paziņojumā par vienkāršotu procedūru, īsās CO veidlapas tekstā ir ierakstīts, ka dati ir 
obligāti jāsniedz, balstoties uz visām ticamajām alternatīvajām tirgus defi nīcijām. 

164. Par ziņojumu tirgiem nepieciešamie dati ir ierobežoti līdz tādiem datiem kā 
kopējais tirgus izmērs, ziņojušās puses apgrozījuma dati un tam piederošās tirgus daļas. 
Šī informācija tiek ierobežota, iekļaujot tikai pēdējā gada fi nanšu datus. Horizontālo un 
vertikālo tirgus sakarību gadījumā ir jāsniedz trīs lielākiem konkurentiem piederošo 
tirgus daļu apjomi. Šī pamata informācija ļaus Komisijai nodrošināt, ka attiecīgajam 
koncentrācijas gadījumam īsās formas paziņojums ir atbilstošs. Turklāt īsajā CO 
veidlapā ir saglabāta sadaļa, kurā tiek prasīti dati par iespējamu sadarbības radītu 
ietekmi saskaņā ar jaunās Apvienošanās regulas 2.4. pantu.

165. Atbilstoši pilnajai CO veidlapai, ir pievienots noteikums par nepieciešamību 
informēt darbiniekus un to pārstāvjus. Visbeidzot, atbilstoši pilnai CO veidlapai, ir 
pievienots noteikums, kurā tiek prasīts no ziņojošām pusēm sniegt koncentrēšanās 
gadījuma kopsavilkumu.

1.3. Pārskatītais Paziņojums par vienkāršoto procedūru

166. Paziņojums par vienkāršoto procedūru aizvieto iepriekšējo, 2000. gada 
paziņojumu. Pārskatīšana sastāvēja no viena būtiska grozījuma – jaunas koncentrēšanās 
gadījumu kategorijas ieviešanas, kas ir saistīta ar pāreju no kopējās uz viena īpašnieka 
kontroli – arī ar citām mazākas nozīmes izmaiņām tekstā.

167. Šīs jaunās kategorijas iekļaušanu motivē Komisijas pieredze, kas rāda, ka 
pāreja no divu vai vairāku uzņēmumu kopējās kontroles uz vienam uzņēmumam 
piederošu kontroli parasti nerada bažas par konkurenci. Tas ir tādēļ, ka viena vai vairāku 
kontrolējošo uzņēmumu izstāšanās nenovēršami samazinās iesaistīto uzņēmumu 
skaitu. Tas var arī novest pie nelielām vai nekādām izmaiņām kopuzņēmuma uzvedības 
izmaiņām tirgū. Tādējādi tas parasti nenoved pie atlikušo iesaistīto uzņēmumu kopējās 
tirgus pozīcijas nostiprināšanas, t.i., vienīgā kontrolējošā mātes uzņēmuma un bijušā 
kopuzņēmuma, salīdzinot ar situāciju pirms izstāšanās. 

168. Izņēmuma apstākļos pāreja uz kopējās uz viena īpašnieka kontroli var radīt 
bažas par konkurenci. Jo īpaši bažas par konkurenci var rasties apstākļos, kuros 
iepriekšējais kopuzņēmums ir integrēts sava atlikušā akcionāra grupā vai tīklā, un ja 
pārējo kontrolējošo akcionāru pretēja rakstura veicinošo pasākumu radītās bažas par 
disciplīnas ievērošanu tiek likvidētas, tādējādi nostiprinot atlikušo akcionāru tirgus 
pozīciju. Paziņojuma drošības mehānismu un izņēmumu sadaļā ir aprakstīti scenāriji, 
kuros pāreja no kopējās uz viena īpašnieka kontroli var radīt bažas par konkurenci 
un nosaka, ka šādās lietās Komisija drīkst atturēties no vienkāršotās procedūras 
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piemērošanas un uzsākt izmeklēšanu un/vai pieņemt pilnu lēmumu. Papildus drošības 
mehānisms – Komisija drīkst atturēties no vienkāršotās procedūras piemērošanas 
gadījumos, kuros ne Komisija, ne kompetentas dalībvalstu iestādes nav izskatījušas 
attiecīgā kopuzņēmuma kopējās kontroles iepriekšējo iegādi. Paziņojumā ir norādīts 
(17. punkts), ka Komisija centīsies izsniegt lēmumu, tiklīdz tas būs iespējams, vadoties 
no 15 dienu laika posma termiņa izbeigšanās, kurā dalībvalstis drīkst pieprasīt lietas 
nodošanu saskaņā ar jaunās Apvienošanās regulas 9. pantu. Tas ir agrākais posms, 
kurā lēmuma pieņemšana ir juridiski iespējama.

169. Ņemot vērā Komisijas politikas izmaiņas attiecībā uz papildu ierobežojumiem, 
paziņojumā ir teikts, ka procedūra nav piemērota gadījumiem, kuros iesaistītie 
uzņēmumi pieprasa ekspresātru papildu ierobežojumu novērtējumu.

6. LOGS: VIENKĀRŠOTĀ LIETU NODOŠANAS SISTĒMA SASKAŅĀ AR 
JAUNO APVIENOŠANĀS REGULU

Vienkāršotas lietu nodošanas sistēmas izveides loģiskais pamats

Vispārējais jaunās, vienkāršotās lietu nodošanas sistēmas izveides nolūks ir ieviest 
racionālāku lietu sadalījuma izlabošanas mehānismu starp Komisiju un dalīb-
valstīm, pamatojoties uz subsidiaritāti, pārliecinoties, ka lietu risina institūcija 
vai institūcijas, kuras ir vispiemērotākās veikt konkrēta apvienošanās gadījuma 
izmeklēšanu. Šīs sistēmas mērķis ir “vairākkārtējās reģistrēšanas” problēmas 
risināšana, t.i., paziņošana vairākām kompetentām institūcijām ES ietvaros, tanī 
pat laikā saglabājot galvenos aktīvus ES apvienošanās uzraudzībā, kas nozīmē 
vienreizēju izpildi, izmeklēšanas lietderību un administratīvo efektivitāti. Tādēļ 
noteikumi, kas regulē lietu nodošanas sistēmu jaunajā Apvienošanās regulā (4. 
panta 4. un 5. punkts un 22. pants) ir vienkāršoti un tiek piemēroti ar lielāku 
elastības pakāpi. Galvenais reformas aspekts ir tas, ka lietu nodošana no Komi-
sijas uz dalībvalsti un otrādi tagad var notikt pirms jebkurā no ES jurisdikcijām 
ir pabeigts formāls reģistrācijas process, balstoties uz brīvprātīgu, apvienošanā 
iesaistīto uzņēmumu lūgumu.

Paziņojums par lietas iedalījumu

Ņemot vērā to, ka nodošanas procedūras, kas ir noteiktas Apvienošanās regulā, 
ir jaunas, šie grozījumi ir papildināti, izmantojot jaunu paziņojumu principiem, 
kritērijiem un metodikai, pamatojoties uz kuriem, būtu jāpieņem nodošanas 
lēmumi.

Paziņojumā vispirms ir aprakstīti vadošie principi, uz kuriem balstās mehānisms 
lietu pārdalīšanai starp Komisiju un dalībvalstīm, tas ir, subsidiaritāte, vienreizēja
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izpilde un tiesiskā skaidrība. Subsidiaritāte paredz to, ka pēc būtības jurisdikcija 
būtu atkārtoti jāpārdala, attiecinot uz konkurences aģentūru, kas ir vispiemērotākā 
apvienošanās gadījumu risināšanā, ņemot vērā lietas ietekmi uz konkurenci, kā 
arī aģentūras rīcībā esošos izmeklēšanas instrumentus un darbinieku zināšanas. 
Jautājums par apvienošanās lietas nodošanu vispiemērotākajai institūcijai ir 
jo īpaši neatliekams, ja izrādās, ka konkrēts darījums varēja atstāt nozīmīgu 
iespaidu uz konkurenci, un, tādēļ, tam būtu vēlams pieiet ar sevišķu rūpību. 
Vienreizējā izskatīšana nodrošina to, ka apvienošanās lietas izskatīšanu veic tikai 
viena konkurences aģentūra, tādējādi paaugstinot administratīvo efektivitāti 
un izvairoties no vairāku institūciju veiktas īstenošanas procesa dublēšanas 
un sadalīšanas. Pamatojoties uz šo principu, ja iespējams, ir jāizvairās no lietu 
sadalīšanas. Tiesiskā precizitāte prasa, lai pirmsreģistrācijas nodošana būtu 
pamatā ierobežota, attiecinot tikai uz tiem gadījumiem, kur ir salīdzinoši 
vienkārši no paša sākuma noteikt ģeogrāfi sko tirgus apjomu un/vai iespējamo uz 
konkurenci atstāto iespaidu, lai būtu iespējams nekavējoties izlemt attiecībā uz 
šādiem lūgumiem. 

Attiecībā uz Kopienas ietvaros veiktiem apvienošanās gadījumiem, kas ir 
kvalifi cējami kā nosūtāmi izskatīšanai dalībvalstīm, paziņojumā tiek norādīts, 
ka apsverot, vai ir nepieciešams nodot gadījumu, uzmanība pievēršama 
lietas īpatnībām, aģentūras ekspertu zināšanām, kā arī iespējamai ietekmei 
uz konkurenci. Visbeidzot, paziņojumā norādīts, ka jāapsver arī ierosinātās 
nodošanas administratīvās sekas.

Komisijai ir jāpārliecinās, ka saņēmēju valstu konkurences iestādes spēs 
pietiekami rūpīgi lietu izskatīt un efektīvi atjaunot konkurenci, ņemot vērā 
īpaši resursus, izmeklēšanas un īstenošanas pilnvaras, konkurences noteikumu 
īstenošanas vēsturi. 

Turklāt paziņojumā ir klasifi cēti juridiskie kritēriji, kas ir jāievēro, lai nodošana 
būtu iespējama, un noteikti citi faktori, kuri var tikt apsvērti, lemjot par lietu 
nodošanu izskatīšanai. Pamatojoties uz augstāk teikto, paziņojumā tiek 
identifi cētas tās lietu kategorijas, kas ir labākās kandidātes nodošanai uz 
izskatīšanu, tas ir:

i) attiecībā uz lietu nodošanu no Komisijas dalībvalstīm: koncentrēšanās lietas, 
kurās ir ietverta Kopienas dimensija un kuras, visticamāk, ietekmēs konkurenci 
tirgos, kuriem ir valsts vai vēl šaurāks apjoms, un kuru atstātā ietekme uz 
konkurenci būs ierobežota līdz vienai dalībvalstij, vai tā ekonomiskā ziņā 
attieksies galvenokārt tikai uz vienu dalībvalsti;

ii) attiecībā uz lietu nodošanu no dalībvalstīm Komisijai: a) lietas, kas ir saistītas 
ar tirgu/tirgiem, kas potenciāli var ietekmēt konkurenci, ir plašāks/plašāki 
nekā valsts ģeogrāfi skā ziņā, vai kurās daži no potenciāli ietekmētajiem
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 tirgiem ir plašāki nekā valsts un kurās galvenā ekonomiskā koncentrēšanās 
ietekme ir saistīta ar šādiem tirgiem; b) lietas, kas potenciāli rada bažas par 
konkurenci virknē dažādās ES valstīs izvietoto valsts mēroga tirgu vai tādu tirgu, 
kas ir šaurāku par valstu tirgiem, un apstākļos, kuros būtu vēlams saskaņots 
process (attiecībā uz izmeklēšanu, bet arī attiecībā uz iespējamiem risinājumiem).

Visbeidzot, paziņojumā ir sniegtas praktiskas norādes attiecībā uz nodošanas 
sistēmas procedūru, norādot dažādos soļus, ko ir nepieciešams veikt, lai lietu 
varētu no Komisijas nodot dalībvalstīm un otrādi, un noskaidrot vairākas 
koncepcijas, kas ir būtiskas pirmspaziņojuma nosūtīšanas kontekstā saskaņā 
ar jaunās Apvienošanās regulas 4. panta 4. un 5. punktu (lūgumu izraisījušie 
notikumi, informācija, kas ir jāsniedz lūgumu izteikušajām pusēm, laika posms, 
kura ietvaros lūgums tiek izskatīts). 

Šajā paziņojuma sadaļā tiek sniegtas arī norādes par Komisijas un dalībvalstu 
veidoto tīklu, kura mērķis ir nodrošināt laicīgu informācijas apmaiņu, kā arī 
dialogu un sadarbību starp tā dalībniekiem. 

Attiecībā uz reformas nozīmi, pirmkārt, tiek paredzēts, ka pārdalīšanai starp 
Komisiju un valstu konkurences iestādēm pakļauto lietu skaits būtu jāpalielina, jo 
nodošanas noteikumi ir tikuši vienkāršoti. Otrkārt, pirmsreģistrācijas nodošanas 
gadījumiem – vismaz attiecībā uz nodošanu Komisijai – būtu laika gaitā jāaizstāj 
pēcreģistrācijas nodošanas gadījumi. 

Ņemot vērā pieprasījumu skaitu, kas ir iereģistrēti kopš jauno noteikumu 
piemērošanas, ir redzams, ka pieprasījumu jaunā pirmsreģistrācijas sistēma 
lietas nodošanai Komisijai izskatīšanai ir nozīmīgs progress. No četrpadsmit 
pieprasījumiem lietas nodošanai izskatīšanai Komisijā saskaņā ar Apvienošanās 
regulas 4. panta 5. punktu, attiecībā uz kuriem procedūra ir pabeigta, tikai diviem 
dalībvalstis noteica veto. Lielākā daļa pieprasījumu attiecās uz īstām pārrobežu 
lietām. Šie darījumi papildus tam, ka par tiem ir jāapziņo liels skaits dalībvalstu, 
atstāja ietekmi uz konkurenci ārpus vienas atsevišķas dalībvalsts teritorijas, vai 
nu skaidri redzami ietekmējot EEZ mēroga tirgus vai vairākus valstu tirgus. 
Šajās lietās Komisija labāk spēj risināt šāda veida darījumus. Uzņēmumi skaidri 
atzīst priekšrocības, ko sniedz lietu izskatīšana Komisijā nolūkā izvairīties 
no vairākkārtējām reģistrēšanas prasībām, saņemt koordinētas izmeklēšanas 
sniegtās priekšrocības un, kad iespējams, saskaņotus risinājumus. Tikai neliels 
skaits no izskatītajām lietām attiecās uz vienkāršām vairākkārtējas reģistrēšanas 
operācijām bez manāmas ietekmes uz pārrobežu konkurenci.

Attiecībā uz Kopienas mēroga apvienošanās gadījumu nodošanu dalībvalstīm 
pirmspaziņošanas posmā (Apvienošanās regulas 4. panta 4. punkts), līdz šim 
ir bijuši iesniegti tikai divi lūgumi. Tas saskan ar aplēsēm, ka šādu lūgumu par 
pārdalīšanu, pārsūtot dalībvalstij, būs nedaudz.
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1.4. Jauns Paziņojums par papildu ierobežojumiem

170. Esošais Paziņojums par papildu ierobežojumiem tika pārskatīts ar mērķi ņemt 
vērā jauno Apvienošanās regulu, kas paredz, ka lēmums, kas paziņo par koncentrāciju, 
kas ir atbilstoša Kopējam tirgum “ir jāuzskata par tādu, kas ietver ierobežojumus, 
kas ir tieši saistīti un vajadzīgi koncentrācijas īstenošanai” (126). Attiecīgi, darījumā 
iesaistītajām pusēm ir pašām jānovērtē, vai nosacījums var tikt uzskatīts par papildu 
nosacījumu apvienošanās darījumā. 

171. Zināmos apstākļos Komisija saglabā atlikušo funkciju, un tai būtu pēc 
iesaistīto uzņēmumu lūguma skaidri jānovērtē šādi papildu ierobežojumi pēc būtības, 
ja lietā tiek ierosināti “nebijuši un neatrisināti jautājumi, kas var radīt īstu neskaidrību”, 
kas tiek defi nēti kā jautājumi, “kuri nav aprakstīti attiecīgajā spēkā esošajā Komisijas 
paziņojumā vai publicētā Komisijas lēmumā.”

172. Jaunajā paziņojumā ir sniegtas norādes par “papildu ierobežojumu” jēdzienu, 
lai atvieglotu pusēm pašnovērtēšanu un uzlabotu juridisko skaidrību. Tajā ir ietvertas 
skaidri formulētas vadlīnijas, piemēram, maksimālais laika periods, kurā var tikt 
akceptēti ierobežojumi, un arī aprakstīta lielākā daļa nosacījumu, kas, skatoties no 
Komisijas pieredzes, ir tiek uzskatīti par papildu ierobežojumiem koncentrācijas lietā. 

173. Jaunajā Paziņojumā ar konkurenci nesaistītie nosacījumi tiek uzskatīti par 
papildu ierobežojumiem periodā līdz trim gadiem, ja ir ietvertas tehnoloģiskās prasmes 
un nemateriālā vērtība, bet uz diviem – ja tiek nodota tikai nemateriālā vērtība. Tajā arī 
ir precizēti ģeogrāfi sko ierobežojumu noteikumi attiecībā uz lūgumu neiesniegšanas un 
konfi dencialitātes nosacījumiem. Attiecībā uz licences līgumiem paziņojumā joprojām 
nav noteiktas prasības par laika ierobežojumiem, bet ir izklāstīti skaidri formulēti 
noteikumi attiecībā uz teritoriāliem ierobežojumiem un nolīgumiem, kas aizsargā tikai 
licences pārdevēju. Maksimālais iegādes un piegādes saistību periods ir pagarināts no 
trim līdz pieciem gadiem, ņemot vērā ierobežojumu vertikālo raksturu.

174. Pretēji iepriekšējam paziņojumam, kurā tika noteiks trīs gadu laika 
ierobežojums ar konkurenci nesaistītajiem nosacījumiem kopuzņēmumos, jaunajā 
paziņojumā šādi nosacījumi ir paredzēti attiecībā uz visu kopuzņēmuma darbības 
periodu. Tas ir tādēļ, ka vajadzība pēc nosacījumiem, kas nav saistīti ar konkurenci 
kopuzņēmumos, parasti neaprobežojas tikai ar pārējas laiku. 

1.5. Paziņojums par Horizontālās apvienošanās darījumu novērtēšanu

175. Pēc apspriešanās Komisija saskaņā ar jauno Apvienošanās regulu janvārī 
pieņēma pamatnostādnes horizontālās apvienošanās darījumu novērtēšanai 
(Horizontālās apvienošanās pamatnostādnes), kas ir jaunās Apvienošanās regulas 
papildinājums un kļuva piemērojams kopā ar to. Horizontālās apvienošanās 

(126) Skat. 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta otro daļu; 8. panta 1. punkta otro daļu un 2. punkta trešo 
daļu.
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pamatnostādnes nosaka analītisko piekļuvi, kādu izmanto Komisija, novērtējot 
konkurējošu uzņēmumu apvienošanās gadījumu radīto ietekmi uz konkurenci (tā 
sauktie horizontālās apvienošanās gadījumi) un jaunajā Apvienošanās regulā atspoguļo 
redakcijas maiņu (127).

176. Pamatnostādnēs ir skaidri noteikts, ka apvienošanās un iegādes darījumi 
tiks aizliegti tikai tādā apmērā, kādā tie nostiprina uzņēmumu ietekmi tirgū tādā 
veidā, kam, visticamāk, būs negatīvas sekas attiecībā uz patērētājiem, sevišķi augstāku 
cenu izveidošanās, sliktākas kvalitātes izstrādājumu vai izvēles ierobežojumu ziņā. 
Šajā ziņā, pamatnostādnēs tiek precizēts, ka apvienošanās darījumi var novest pie 
ievērojama ļaunuma nodarīšanas konkurencei galvenokārt divējādi – vai nu tāpēc, ka 
koncentrēšanās no tirgus izslēdz svarīgu konkurences rašanās avotu (“nekoordinētā 
ietekme”), vai arī tādēļ, ka tā padara vairāk iespējamu darbības koordinēšanu atlikušo 
uzņēmumu starpā, kas ir vērsta pret konkurenci (“koordinētā ietekme”).

177. Pamatnostādnēs tiek precizēti apstākļi, kuros Komisija var identifi cēt 
konkurences problēmas, bet arī sniedz skaidras kvantitatīvās norādes par to, kad 
Komisija visticamāk neiejauksies, piemēram, ja apvienošanās noved pie tirgus 
koncentrēšanās pakāpes, kas ir zem konkrēti noteiktas pakāpes, vērtējot ar uzņēmuma 
tirgus daļas apmēru vai ar tā sauktā “HHI indeksa” starpniecību (128). 

178. Pamatnostādnēs arī ir izklāstīti faktori, kas var mazināt sākotnējās bažas 
par to, ka apvienošanās darījums varētu kaitēt konkurencei. Tā var, piemēram, būt 
gadījumā, kur citi uzņēmumi, visticamāk, ieies tirgū, kurā darbojas apvienojošies 
uzņēmumi. Tāpat tiks ņemts vērā fakts, ka apvienojošos uzņēmumu klientiem var būt  
ievērojama “pirktspēja” un ka tie var viegli pāriet pie citiem piegādātājiem. 

179. Visbeidzot, pamatnostādnēs ir norādīts, ka Komisija savā novērtējumā par 
kopējo iespējamo apvienošanās darījuma ietekmi uz konkurenci uzmanīgi apsvērs 
ikvienu pamatotu pušu iesniegtu prasību par to, vai apvienošanās novedīs pie 
ieguvuma lietderības ziņā. Lai šāda lietderība varētu tikt ņemta vērā, tai ir jādod labums 
patērētājiem, tās ieguvumiem ir jābūt iespējamiem vienīgi uzņēmumu apvienošanās 
ceļā, tiem ir jābūt realizējamiem un pārbaudāmiem.

(127) 2. panta 3. punkts jaunajā Apvienošanās regulā paredz, ka “koncentrācija, kas ievērojami kavē 
efektīvas konkurences attīstību, jo īpaši, dominējoša stāvokļa rašanās vai nostiprināšanas rezultātā” 
ir jāpasludina par nesavienojamu ar kopējo tirgu”.

(128) HHI vai Herfi ndahl-Hirschman indekss ir starptautiski atzīts tirgus koncentrēšanas pakāpes 
novērtēšanas mērs. HHI aprēķina, sasummējot visu tirgū esošo uzņēmumu atsevišķo tirgus daļu 
kvadrātu reizinājumu. Indekss sniedz proporcionāli lielāku lielāko uzņēmumu svērto tirgus daļu 
atbilstoši to relatīvajai nozīmei konkurences procesā. 
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B – KOMISIJAS LIETAS

1. Saskaņā ar 8. pantu pieņemtie lēmumi

Lagardère/Natexis/VUP (129)

180. Komisija 7. janvārī pilnvaroja Editis iegādes priekšlikumu (iepriekš saukts 
Vivendi Universal Publishing vai VUP), ko veiktu Lagardère grupa, pārņemot 
apmēram 60 % no tā aktīviem. Pirms darījuma Editis bija vadošais uzņēmums franču 
valodas grāmatu izdošanā, mārketingā un tirdzniecībā, bet Hachette Livre, Lagardère 
izdevējdarbības uzņēmums, bija otrais konkurents nozarē. 

181. Lieta, par kuru tika paziņots 2003. gada 14. aprīlī, beidzās ar vairāku Komisijas 
lēmumu pieņemšanu: 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (atklājot otrā posma procesu) 
2003. gada 5. jūnijā, 9. pants (atteikšanās nodot lietu izskatīšanai Francijas institūcijām) 
2003. gada 23. jūlijā (130), divi 11. panta 5. punkta lēmumi (ar kuriem tiek apturēts 
process) un galīgais 8. panta 2. punkta lēmums, kas tika pieņemts 2004. gada 7. janvārī. 
Šajā lietā bija vairākas sūdzības no grāmatu lasītāju asociācijām, mazumtirgotājiem, 
vairumtirgotājiem, izdevējiem, autoriem un ilustrētājiem.

182. Komisijas veiktajā izmeklēšanā un analīzē atklājās, ka visas Editis 
izdevējdarbības iegāde, kā tika plānots darījumā, par kuru Komisijai tika sākotnēji 
ziņots, būtu radījusi lielā mērā dominējošas uzņēmumu grupas izveidi ar apgrozījumu, 
kas vismaz septiņas reizes pārsniegtu tā tuvāko konkurentu Eiropas Savienības franciski 
runājošajās valstīs. Atbildot uz Komisijas celtajiem iebildumiem, Lagardère piekrita 
pārņemt gandrīz visu Editis uzņēmumu, izņemot dažus aktīvus (Larousse, Dunod, 
Dalloz un Anaya grupu), kas veidoja apmēram 40 % no uzņēmuma apgrozījuma visā 
pasaulē, bet franciski runājošajos ES reģionos (t.i., svarīgākajos tirgos) saglabātos tikai 
25 % no Editis. 

183. Franciski runājošo izdevniecības sektoru raksturo dažādi tirgus dalībnieki: 
(i) vertikāli lielākā mērā integrētie, Hachette Livre un Editis, kas aktīvi darbojas visas 
grāmatu ķēdes posmos, (ii) četras vidēja izmēra uzņēmumu grupas – Gallilmard, 
Flammarion, Seuil un Albin Michel, vertikāli integrēti tikai daļēji, un (iii) daudzi mazi 
izdevēji, kuri parasti aktīvi darbojas tikai ražošanas posmā un savu mārketinga un 
izplatīšanas funkciju uztic lielākiem uzņēmumiem. Uz šī fona Komisija nosprieda, 
ka konkurence izdevēju starpā pamatā bija redzama divos grāmatu izdošanas ķēdes 
posmos: pirmkārt, “izejvielu” (t.i., izdevējtiesību) pieejamības līmenī un, otrkārt, 
“tirgus” (t.i., tālākpārdevēju) pieejamības līmenī. 

184. Pēc detalizētas ierosinātā darījuma izskatīšanas, Komisija identifi cēja vairākas 
konkurences problēmas, kas rastos Editis un Hachette Livre – divu vadošo tirgus 
dalībnieku, kuriem bija visaugstākā vertikālās integrēšanās pakāpe, apvienošanas 

(129) COMP/M.2978.
(130) Skat. 2003. gada ziņojuma izdevumu par Konkurences politiku.
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gadījumā. Sākotnējais darījums būtu radījis vai nostiprinājis jaunā uzņēmuma 
dominējošo stāvokli visos grāmatu izdevējdarbības ķēdes posmos un visvairāk 
– visvairāk industrializētajā izdevējdarbības daļā: mārketingā, izplatīšanā un kabatas 
formāta grāmatu izdošanā. Jaunais uzņēmums kontrolētu piekļuvi gan labi pazīstamo 
autoru grāmatu izdošanas tiesībām, kuru pārdošana ir izdevēju dzīvības avots, un 
pārdošanas fi liāļu tīklam, kas nespēj absorbēt, nerunājot par veicināšanu, vairāk kā 
tikai ierobežotu katru gadu izdoto grāmatu daļu.

185. Ņemot vērā Hachette Livre un Editis apvienošanās rezultātā radīto 
konkurences problēmu apjomu, lieta varētu tikt nokārtota tikai tad, ja tiktu izmantoti 
ļoti būtiski pasākumi. Šādiem pasākumiem ne tikai būtu jānodrošina risinājumi 
(runājot par aktīvu atsavināšanu) gandrīz ikvienā grāmatu izdošanas ķēdes tirgū 
(izdevējtiesības, mārketings un izplatīšanas pakalpojumi, grāmatu pārdošana), kurā 
apvienošanās darījuma dēļ tiktu apvienoti divi vadošie tirgus dalībnieki, bet tiem arī 
būtu jārisina daudzie to vertikālo un konglomerāta saišu jautājumi, kādas pastāv starp 
šiem tirgiem. 

186. Lagardère visbeidzot apņēmās nodalīt visus Editis aktīvus, izņemot Larousse 
izdevniecību, kas galvenokārt darbojas uzziņu katalogu izdošanā, profesionālos un 
akadēmiskos izdevējus Dalloz un Dunod, kā arī Spānijas izdevējgrupu Anaya, kura 
galvenokārt darbojas skolas grāmatu un vispārējās literatūras izdošanā Spānijā un 
Latīņamerikā. 

187. Komisija 3. augustā izlēma apstiprināt franču uzņēmumu Wendel 
Investissements kā visu Editis aktīvu pircēju saskaņā ar darījuma nokārtošanai 
pieņemtajā lēmumā paredzētajiem kompensēšanas pasākumiem.

Sony/BMG (131)

188. Kopuzņēmums SonyBMG apvieno Sony un Bertelsmann mūzikas ierakstu 
uzņēmējdarbības nozari visā pasaulē, izņemot Japānu. To veido tikai no tā sauktā 
Artist and Repertoire (A&R) darbība, t.i., mūzikas izpildītāju mākslinieku (dziedātāju) 
atklāšana un pilnveidošana, kā arī ierakstu mārketings un pārdošana. Pretēji tam, 
SonyBMG nedarbosies ierakstu ražošanā un fi ziskā izplatīšanā (loģistikas nozarē). 
Līdzīgā veidā, Sony un Bertelsmann mūzikas ierakstu darbības nozare netiek 
kopuzņēmumā integrēta.

189. Komisija izskatīja ierosinātā koncentrēšanās darījuma ietekmi uz mūzikas 
ierakstu, tiešsaistes pārraidīšanas licenču un tiešsaistes mūzikas ierakstu izplatīšanas 
tirgiem. Tā kā abi mātes uzņēmumi saglabā aktīvu darbību tirgū kā mūzikas izdevēji, 
Komisija veica arī izpēti, vai kopuzņēmuma izveidošana novedīs pie Sony un 
Bertelsmann konkurējošās rīcības koordinēšanas mūzikas ierakstu izdošanas tirgū. 
Kopš 2004. gada 9. janvāra paziņojuma par SonyBMG kopuzņēmuma izveidi  Komisija 

(131) COMP/M.3333.
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novērtēja lietu saskaņā ar Padomes Regulā (EEK) 4064/89 ietverto visaptverošo 
pārbaudi (132).

190. Skaņu ierakstu nozarē pieci “galvenie uzņēmumi”, tas ir, Universal, Sony, 
EMI, Warner un Bertelsmann (BMG), ir izplatīti visā pasaulē un kopā veido apmēram 
80 % no tirgus gan Eiropā, gan visā pasaulē. EEZ ietvaros pārējo tirgu veido liels skaits 
“neatkarīgo uzņēmumu” galvenokārt ar nacionāla rakstura darbību un nelielām tirgus 
daļām. Pēc apvienošanās gan Universal, gan SonyBMG piederēs tirgus daļa aptuveni 
25 % apmērā, kas ir vairāk nekā EMI un Warner.

191. Komisija izmeklēšanā uzmanību vērsa uz jautājumu, vai koncentrēšanās varētu 
nostiprināt vai radīt kolektīvās dominances stāvokli nacionālajos mūzikas ierakstu 
tirgos. Analīzi veica atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas noteiktajiem kritērijiem, (133) jo 
īpaši 2002. gadā Airtours lietā pieņemtajam Pirmās instances tiesas spriedumam (134). 
Saskaņā ar PIT lēmumu Komisijai ir jāpierāda varbūtība, ka starp uzņēmumiem 
pastāv vienošanās, bet tirgiem ir jābūt pietiekami pārskatāmiem, lai kontrolētu 
iesaistīto uzņēmumu vienošanās. Turklāt novirzīšanās gadījumā ir jābūt pamācošam 
mehānismam un klienti un konkurenti nedrīkst apdraudēt darbības koordinēšanas 
rezultātā paredzamo iznākumu.

192. Komisija atklāja vairākas pazīmes dominējoša stāvokļa veidošanai saistībā 
ar iespējamu vairumtirdzniecības cenu izmantošanu (“Publicētās tirdzniecības cenas” 
– “PTC”) kā piecu noteicošo uzņēmumu kontaktpunktus un zināmu paralēlismu cenu 
noteikšanā. Tomēr šie atklājumi nebija pietiekami, lai, balstoties tikai uz tiem, noteiktu, 
ka tiek veikta cenu koordinēšana. Komisija tādējādi arī analizēja galveno uzņēmumu 
realizētās atlaides un atklāja, ka atsevišķu atlaižu noteikšanas process nebija pilnībā 
pārskatāms un to bija grūti kontrolēt. Turklāt, neraugoties uz zināmā mērā homogēno 
formātu, cenu noteikšanas politiku un ierakstu mārketingu, tirgus pārskatāmība 
bija ierobežota ar lielā mērā dažādoto mūzikas saturu. Pamatojoties uz to, Komisija 
tādējādi secināja, ka nepastāvēja pietiekami nopietni pierādījumi tam, lai konstatētu 
piecu galveno uzņēmumu veidota kolektīva dominējoša stāvokļa esamību mūzikas 
ierakstu tirgos.

193. Attiecībā uz iespējamo kolektīva dominējoša stāvokļa izveidi mūzikas ierakstu 
tirgos, nebija pietiekamu pierādījumu tam, ka skaita samazināšanās no pieciem līdz 
četriem galvenajiem uzņēmumiem pati par sevi pietiekamā mērā mainītu tirgus 
struktūru. Līdzīgā veidā Komisija neatklāja, ka pastāv pietiekami pierādījumi tam, 
ka ieteiktais darījums stiprinātu vai radītu kolektīvās dominances stāvokli tiešsaistes 
mūzikas atskaņošanas licenču vairumtirdzniecībā. Komisija arī pievērsa uzmanību 
vertikālajām attiecībām starp kopuzņēmumu un tā mātes uzņēmumiem, tomēr secināja, 
ka ierosinātais darījums nenovestu pie dominējoša stāvokļa izveidošanās ne tiešsaistes 

(132) Skatīt Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 26. panta 2. punktu.
(133) Skatīt Tiesas kopējās lietas C-68/94 un C-30/95, Francija pret Komisiju, (“Kali&Salz”), ECR 1998, 

I-1375; Pirmās instances tiesa, lieta T-102/96, Gencor pret Komisiju, ECR 1999, II-753.
(134) Pirmās instances tiesa, lieta T-342/99, Airtours pret Komisiju, ECR 2002, II-2585.
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mūzikas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgū, kurā Sony aktīvi darbojas, ne skaņu 
ierakstu tirgos valstīs, kurās pārraidošā radiorganizācija ir Bertelsmann. Attiecībā uz 
iespējamo Apvienošanās regulas 2. panta 4. punktā minēto pārpludināšanas ietekmi, 
Komisija nosprieda, ka konkurējošas darbības veikšana starp Sony un BMG mūzikas 
izdevējtirgū ir maz ticama. Pamatojoties uz šiem atklājumiem, Komisija 19. jūlijā 
akceptēja apvienošanās darījumu. 

AREVA / Urenco / ETC JV (135)

194. AREVA, franču kodolenerģijas uzņēmumu grupa, un Urenco, uzņēmums, 
kuru nodibināja Apvienotā Karaliste, Nīderlandes un Vācijas valstu valdības ir galvenie 
urāna bagātināšanas pakalpojumu piedāvātāji, kas ir nepieciešami, lai ražotu kurināmo 
atomelektrostaciju vajadzībām. Šā darījuma rezultātā AREVA iegūst kopēju kontroli 
pār Enrichment Technology Company (ETC), Urenco meitas uzņēmumu, kurš aktīvi 
darbojas urāna bagātināšanā izmantojamo centrifūgu izstrādē un ražošanā. Centrifūgu 
tehnoloģija piedāvā nozīmīgas priekšrocības, salīdzinot ar vecākām gāzes difūzijas 
tehnoloģijām, kuras pašlaik izmanto AREVA. ETC ir paredzēts veikt centrifūgu iekārtu 
piegādi gan tā mātes uzņēmumiem, gan trešām pusēm.

195. Par darījumu Komisijai aprīlī kopīgi paziņoja Francija, Zviedrija un Vācija. 
Komisijas izmeklēšanā tika identifi cētas bažas par konkurenci bagātinātā urāna 
pārstrādes tirgū. Komisijai bija bažas, ka ierosinātā koncentrācija varētu novest pie tā, 
ka var izveidoties kopējs dominējošs stāvoklis Eiropas Savienībā, īpaši ņemot vērā, ka 
AREVA un Urenco varētu izmantot ETC, lai koordinētu, izmantojot savas attiecīgās 
veto tiesības, to jaudu attīstību. 

196. Lieta bija interesanta arī tādēļ, ka puses iesniedza detalizētus lietderīguma 
ierosinājumus. Tie bija saistīti ar ievērojamiem izmaksu ietaupījumiem, ko AREVA 
varētu panākt, iegūstot iespēju pieņemt moderno Urenco centrifūgas tehnoloģiju. 
Komisijai bija šaubas par šo ierosinājumu saistību ar apvienošanos. Tomēr lēmuma 
pieņemšanas nolūkā Komisijas bažas tika izkliedētas ar pušu ierosināto apņemšanos.

197. Ar šiem apņemšanās solījumiem, kas tika iesniegti 2. posma pašā sākumā, 
AREVA un Urenco vispirms uzņēmās atteikties no savām veto tiesībām attiecīgi 
saistībā ar turpmāko jaudu paplašināšanu. Otrkārt, komerciāli jūtīgas informācijas 
plūsmu starp ETC un tās mātes uzņēmumiem traucēs virkne pasākumu, kuri tiks 
stingri kontrolēti. Treškārt, puses ir apņēmušās piegādāt Euratom Apgādes aģentūrai 
(ESA) papildu informāciju, kas ļaus ESA ciešāk kontrolēt to, kā bagātinātajam urānam 
tiek veikts sagādes process un cenu noteikšana, un reaģēt, ja nepieciešams. 

(135) COMP/M.3099.
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Sonoco / Ahlstrom / JV (136)

198. Maijā Komisija saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, saskaņā ar 
kuru divi galvenie kartona un serdeņu ražošanas nozares dalībnieki Sonoco (ASV) un 
Ahlstrom (Somija), plāno izveidot kopuzņēmumu, kurš apvienos grupā savas darbības 
nozares Eiropā.

199. Serdeņi ir caurules, ko ražo no kartona, kuru savukārt ražo no otrreizēji 
pārstrādāta papīra. Serdeņus izmanto kā pamatu, uz kura tiek uztīti vairāki izstrādājumi, 
tādi kā papīrs, fi lmlentes un dzija. Garie papīrfabriku serdeņi ir augstas kvalitātes 
izstrādājumi, ko lieto poligrāfi jas nozarē avīžu papīra uztīšanai. Mazvērtīgi serdeņi ir 
standarta izstrādājumi, ko lieto visās nozarēs. 

200. Padziļināta, Komisijas veikta izmeklēšana norādīja uz problēmām garo 
papīrfabriku serdeņu tirgos visā Skandināvijā un mazvērtīgo serdeņu tirgos Norvēģijā 
un Zviedrijā, kur kopuzņēmumam būtu lielas tirgus daļas un kur Sonoco ievērojami 
izdarītais konkurences spiediens uz tirgus vadošo uzņēmumu Ahlstrom tiktu pazaudēts. 
Lai kompensētu šīs bažas, puses ierosināja nodalīt Ahlstrom vienīgo norvēģu serdeņu 
ražotni Svebergā. Tās arī ierosināja neīstenot apvienošanos, kamēr nav atrasts pircējs. 

201. Balstoties uz to, Komisija akceptēja apvienošanos, jo tā uzskatīja, ka nodalīšana 
šajā gadījumā ļaus Skandināvijā ienākt jaunam piegādātājam un arī likvidēs galveno 
pušu pārklāšanās jomu daļu attiecīgajās Skandināvijas valstīs. Oktobra beigās Komisija 
akceptēja Svebergas ražotni iegādi, ko veica Abzac – serdeņu ražotājs no Francijas, kuram ir 
ievērojams darbības apjoms kontinentālajā Eiropā, bet Skandināvijas tirgos nav pārstāvēts.

Continental/Phoenix (137)

202. Phoenix AG (Hamburga) iegāde, ko veica Vācijas uzņēmums Continental 
AG, bija darījums divu gumijas ražošanas uzņēmumu starpā, kuri galvenokārt apkalpo 
automašīnu rūpniecības nozari. Komisija to apstiprināja, pateicoties tam, ka tika 
iesniegtas nodalīšanas saistības. Ņemot vērā pušu dominējošo stāvokli komerciāliem 
transporta līdzekļiem paredzēto pneimatisko atsperu tirgū un tērauda stiepļu 
transportiera siksnām, apstiprinājums bija iespējams tikai pēc tam, kad Komisija bija 
saņēmusi saistības, saskaņā ar kurām var tikt samazinātas identifi cētās konkurences 
problēmas.

203. Darījumā Continental, riepu, bremžu sistēmu un tehnisko gumijas preču 
ražotājs, ieguva vienpersonīgu kontroli pār Phoenix AG, kas arī aktīvi darbojās tehnisko 
gumijas preču ražošanā (piem., iekaramās sistēmas, antivibrācijas sistēmas, pacēlāji un 
transportiera siksnas). Phoenix ir kopējā kontrole pār Vibaracoustic GmbH & Co KG 
(Vācija), ar kura starpniecību tas veic smago un vieglo automobiļu pneimatisko atsperu 
izplatīšanu.

(136) COMP/M.3431.
(137) COMP/M.3436.
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204. Iegāde būtu novedusi pie ievērojamas darbības pārklāšanās vairākos tehniskās 
gumijas izstrādājumu tirgos, īpaši pneimatisko atsperu un tērauda stiepļu konveijeru 
siksnu tirgos. Pneimatiskās atsperes tiek lietotas komerciālo transporta līdzekļu, vieglo 
automobiļu un sliežu transporta iekaramajās daļās. Tērauda stiepļu transportieru 
siksnas tiek izmantotas smago preču transportēšanā garās distancēs,  īpaši brūnogļu 
ieguves jomā.

205. Par apvienošanos Komisijai Continental paziņoja 2004. gada maijā. 
Identifi cējusi potenciālās konkurences problēmas komerciālajos transporta līdzekļos, 
vieglajās automašīnās un sliežu transporta līdzekļos izmantojamo pneimatisko atsperu, 
kā arī tērauda stiepļu transportieru siksnu un fi ltrsiksnu tirgos, 2004. gada 29. jūnijā 
Komisija uzsāka padziļinātu izmeklēšanu.

206. Komisijas plaši veiktā tirgus izpēte apstiprināja Komisijas bažas attiecībā uz 
komerciālajos transporta līdzekļos izmantojamo pneimatisko atsperu tirgiem (kas 
tika pārdoti oriģinālo iekārtu ražotājiem un piegādātājiem – OIR/OIP) un uz tērauda 
stiepļu transportieru siksnām. Tik tiešām, apvienošanās darījumā tiek apvienoti divi 
vadošie dalībnieki šajos tirgos, un tas var novest pie tirgus daļu apvienošanās, veidojot 
60 % abos tirgos, atstājot tikai dažus no mazākiem, atlikušajiem konkurentiem. Turklāt 
Komisija atklāja pierādījumus tam, ka pastāv nozīmīgas barjeras iekļūšanai abos tirgos. 
Tas ir galvenokārt tādēļ, ka pneimatisko atsperu un transportieru siksnu ražošana 
un izplatīšana ir saistīta ar specifi ska veida ražošanu un klientu tehnoloģisko prasmi. 
Attiecīgi, jauniem piegādātājiem ir jāveic gara kvalifi cēšanās procedūra, pirms tie var 
tikt uzskatīti par potenciāliem piegādātājiem.

207. Lai samazinātu Komisijas bažas par konkurenci, Continental apņemas nodalīt 
50 % no Phoenix līdzkontrolējošās paketes Vibracoustic kopuzņēmumā par labu 
otrajam akcionāram – Freudenberg (Vācija). 

208. Turklāt Continental apņēmās uzdot Phoenix pilnībā pārdot savu komerciālajos 
transporta līdzekļos izmantojamo pneimatisko atsperu ražošanas nozari (OIR/OIP), 
kas ir izvietota kādā rūpnīcā Ungārijā. Šīs divas apņemšanās pilnībā likvidē pušu 
darbības pārklāšanos komerciālajos transporta līdzekļos izmantojamo pneimatisko 
atsperu ražošanas jomā (OIR/OIP).

209. Continental apņēmās pārdot arī plato tērauda stiepļu transportiera siksnu 
ražošanas līniju savam konkurentam Sempertrans. Šāda veida atsavināšana ļaus 
Sempertrans konkurēt visa tērauda stiepļu transportieru siksnu sortimenta ražošanā 
ar apvienoto uzņēmumu, tādējādi samazinot bažas par konkurenci tērauda stiepļu 
transportieru siksnu jomā.
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ENI/EDP/GDP (138)

210. Komisija 9. decembrī izlēma aizliegt Energias de Portugal (EDP) – vietējā 
elektroenerģijas uzņēmuma – un ENI, Itālijas enerģētikas uzņēmuma, ierosināto 
kopējās kontroles ieguvi pār Gás de Portugal (GDP), vietējo Portugāles gāzes 
uzņēmumu. Pēc padziļinātas izpētes veikšanas Komisija secināja, ka darījums stiprinātu 
EDP dominējošo stāvokli elektroenerģijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
tirgos Portugālē un GDP dominējošo stāvokli portugāļu gāzes tirgos. Koncentrēšanās 
rezultātā tādējādi ievērojami samazināsies vai tiks rezervēta elektroenerģijas un gāzes 
tirgu liberalizācija Portugālē, un palielināsies cenas iekšzemes un rūpnieciskajiem 
patērētājiem. Kompensējošie pasākumi, ko ierosināja EDP un ENI, nebija pietiekami, 
lai samazinātu konkurences bažas.

211. EDP ražo elektroenerģiju, veic tās sadali un piegādi Portugālē. Ar savu fi liāļu 
starpniecību Spānijā (Hidrocantabrico un Naurcorp) EDP ievērojamā mērā darbojas 
elektroenerģijas un gāzes sektorā Spānijā. ENI ir Itālijas uzņēmums, kas starptautiski 
aktīvi darbojas visos enerģijas piegādes un sadales ķēdes posmos.

212. GDP aktīvi darbojas visos gāzes rūpniecības ķēdes posmos Portugālē. GDP 
pieder ekskluzīvas importēšanas, uzglabāšanas, transportēšanas, vairumtirdzniecības 
dabasgāzes piegādes tiesības un tas kontrolē piecus no sešiem portugāļu vietējiem gāzes 
piegādes uzņēmumiem (sesto, Portgás, kontrolē EDP).

213. EDP un ENI 9. jūlijā paziņoja par koncentrēšanos saistībā ar kopējās kontroles 
iegādi pār GDP, kuru iepriekš kontrolēja Portugāles valsts un ENI. Šajā gadījumā 
bija piemērojams iepriekšējais apvienošanās noteikums, jo pamatā esošā saistošā 
vienošanās bija datēta pirms jaunās Apvienošanās regulas spēkā stāšanās dienas. 
Paziņotā koncentrēšanās bija daļa no plašāka darījuma, ieskaitot GDP piederošā gāzes 
transportēšanas tīkla nodošanu portugāļu elektrotīkla operatoram REN noteiktā laika 
grafi kā. Tīkla nodošana veidoja vēl vienu koncentrēšanos, kuras risināšana ietilpa 
portugāļu institūciju kompetencē.

Iesaistītie produkcijas noieta tirgi

214. Komisija identifi cēja šādus iesaistītos produkcijas noieta tirgus, kurus skāra 
šis darījums. Elektroenerģijas jomā: elektroenerģijas vairumtirdzniecības piegāde, 
strāvas izlīdzināšanas un papildu pakalpojumi, elektroenerģijas mazumtirdzniecības 
piegāde lielajiem rūpnieciskajiem klientiem un mazumtirdzniecības piegāde mazajiem 
patērētājiem. Gāzes sektorā: gāzes piegāde strāvas ražotājiem, gāzes piegāde lokālajiem 
izplatīšanas uzņēmumiem (LIU), gāzes piegāde lielajiem rūpnieciskajiem patērētājiem 
un gāzes piegāde mazajiem patērētājiem.

215. Kopš 2004. gada vidus visi elektroenerģijas tirgi ir pilnībā atvērti konkurentiem. 
Attiecībā uz gāzes tirgiem, pateicoties to statusam topošajā tirgū, Portugāle turpinās 

(138) COMP/M.3440.



II – Apvienošanās uzraudzība

83

gūt labumu no liberalizācijas kalendāra izņēmuma statusa, kuru noteica ar otro gāzes 
Direktīvu EK/2003/55. Tādējādi, Portugāles gāzes tirgu atvēršana konkurencei tiks 
uzsākta ne vēlāk kā 2007. gada sākumā un tiks pabeigta līdz 2010. gadam. Portugāles 
valdība ir norādījusi, ka tā var sākt liberalizēšanas procesu ātrāk. 

Ģeogrāfi skie tirgi

216. Komisija ir nonākusi pie slēdziena, ka visi iesaistītie tirgi pēc mēroga ir 
galvenokārt valsts tirgi.

217. Puses iebilda, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus drīz būs visas 
Ibērijas mēroga tirgus, īpaši pateicoties drīzai Ibērijas elektroenerģijas tirdzniecības 
sistēmas (MIBEL) ieviešanai. Tomēr Komisija atklāja, ka MIBEL pēdējo gadu laikā 
vairākkārt tika atlikta: pirms MIBEL var faktiski sākt darboties, joprojām ir jānojauc 
daudzas svarīgas likumdošanas barjeras; konkurences nosacījumi starp Spāniju un 
Portugāli visticamāk saglabāsies ievērojami atšķirīgi pat pēc MIBEL uzsākšanas; 
neatkarīgi no MIBEL izveides plānotais starpsavienojumu apjoms starp Spāniju un 
Portugāli saglabāsies ierobežots, un nebija iespējams secināt, ka apvienošanās darījuma 
novērtēšanai būtiskā laika periodā notiks efektīva abu tirgu integrācija. Tā rezultātā 
Komisija secināja, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus pēc apjoma ir un 
nākamajos gados arī būs valsts mēroga tirgus. 

218. Puses nav apstrīdējušas, ka pārējie tirgi, kuros identifi cētas konkurences 
problēmas, bija valsts tirgi pēc apjoma.

EDP dominējošā stāvokļa nostiprināšana Portugāles elektrības tirgos

219. Komisija secināja, ka EDP pieder dominējošs stāvoklis visos augstāk 
minētajos Portugāles elektroenerģijas tirgos. EDP pieder 70 % no ražošanas jaudas 
Portugālē, un tas ir lielākais elektroenerģijas importētājs, EDP pieder tuvu pie 100 % 
no elektroenerģijas sadales nozares Portugālē; par konkurentu projektiem ar gāzi 
kurināmo elektrostaciju jomā (CCGT (139)) nav noteiktu datu un EDP ietekmē vienu no 
tiem (Tejo Energia); importa apjomi saglabāsies nepietiekamā līmenī, lai apdraudētu 
EDP dominanci.

220. Apvienošanās būtu stiprinājusi EDP dominējošo stāvokli gan horizontālās, 
gan vertikālās apvienošanās ietekmes rezultātā: Attiecībā uz horizontālo ietekmi 
(visi elektroenerģijas tīkli), ja nebūtu apvienošanās, GDP visticamāk uzbūvētu CCGT 
Portugālē un kļūtu par vienu no galvenajiem konkurentiem elektroenerģijas tirgū, 
īpaši ņemot vērā to, ka piekļuves iegūšana konkurētspējīgai gāzes piegādei, nodrošina 
ievērojamas priekšrocības elektroenerģijā, jo CCGT pašlaik ir visvienkāršākais veids, 
kā ražot jaunu elektrību, un ka GDP var paļauties uz tā preču zīmi un gāzes klientu 
loku, kuram tas var ierosināt veikt kopējo gāzes un elektroenerģijas piegādi (divkāršais 
energoresursu priekšlikums). 

(139) Apvienotā cikla gāzes turbīna.
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221. Attiecībā uz nehorizontālo ietekmi (elektrības vairumtirdzniecības tirgus), 
ierosinātā koncentrēšanās būtu sniegusi apvienotajam uzņēmumam priviliģētu un 
priekšrocību piekļuvi ar īpašuma tiesībām aizsargātai informācijai par tā konkurentu 
izmaksām, gūstot no tā ievērojamu priekšrocību; piekļuvi Portugāles gāzes resursiem 
un infrastruktūrai; iespējai un izdevībai kontrolēt gāzes cenas un paaugstināt izmaksas 
konkurentiem.

EDP dominējošā stāvokļa nostiprināšana Portugāles gāzes tirgos

222. Komisija nonāca pie slēdziena, ka tā pašreizējā likumīga monopola stāvokļa dēļ 
GDP pieder dominējošs stāvoklis lielākajā daļā no tirgiem. GDP dominējošais stāvoklis 
šajos tirgos ar ierosināto darījumu būtu ticis nostiprināts, atļaujot apvienotajam 
uzņēmumam aizkavēt turpmāko konkurences attīstību, kas tika ieviesta liberalizācijas 
procesa rezultātā. Tas ir būtiski šādu iemeslu dēļ:

223. Attiecībā uz gāzes piegādi, CCGT un DIU darījums, par kuru tika paziņots, 
būtu aptvēris visu to pieprasījumu pēc gāzes, kuru līdz šim GDP nekontrolēja: 
t.i., īstermiņa pieprasījumu pēc CCGT, kuri atrodas EDP īpašumā vai kuros tas ir 
līdzdalībnieks, un LIU Portgás gāzes pieprasījumu. 

224. Attiecībā uz gāzes piegādi lieliem rūpnieciskiem klientiem un maziem 
patērētājiem, EDP būtu bijis visticamākais jaunpienācējs šajos tirgos pēc tam, kad tie 
būtu liberalizēti īpaši ņemot vērā, ka EDP elektroenerģijas ražošanai izmanto CCGT, 
kas rada spēcīgu stimulu ieiet gāzes piegādes tirgos, lai rastos iespēja paļauties uz 
saviem elektroenerģijas klientiem (EDP kontrolē tuvu pie 100 % no elektroenerģijas 
sadales tirgus Portugālē), kur tas varētu ierosināt kopējo gāzes un elektroenerģijas 
piegādi (divkāršie energoresursi), un ka tas arī varētu paļauties uz LIU Portgás pieredzi, 
reputāciju un klientu loku. Nozīmi ieiešanai gāzes tirgos arī pierāda EDP nesenā 
Spānijas otrā lielākā gāzes tirgus dalībnieka (Naturcorp) iegāde. Šis ievērojamais 
konkurences potenciāls pēc apvienošanās būtu zaudēts.

Pušu ierosinātie kompensējošie pasākumi

225. Puses 28. oktobrī un 17. novembrī iesniedza kompensējošos priekšlikumus 
nolūkā risināt augstāk minētās konkurences problēmas. Tās ierosināja inter alia atsavināt 
LIU (Setgás), atdot gāzes infrastruktūras objektus un jaudas elektrotīkla operatoram 
REN un iznomāt strāvas ražošanas ekvivalentu, kas atbilst vienai trešdaļai no EDP ar 
gāzi darbināmās elektrostacijas saražotajam apjomam. Komisija šos kompensējošos 
pasākumus pārbaudīja tirgū un secināja, ka ar to ir daudz par maz, lai atrisinātu visas 
konkurences problēmas. Piemēram, Komisija atzīmēja, ka Setgás veido tikai 8 % no gāzes 
mazumtirdzniecības tirgus, kamēr LIU, ko kontrolē EDP un Portgás, veido apmēram 
30 %, lai gan gāzes infrastruktūras nodošana REN (īpašumtiesību atbrīvošana) būtu 
uzskatāma par pozitīvu soli, tomēr pietiekama pieejamā jauda trešo pušu importam 
netika garantēta; ierosinātā elektrības ražošanas darbības noma EDP ar gāzi darbināmajā 
elektrostacijā veidoja tikai 4 % no ražošanas jaudas Portugālē un lielā mērā būtu radījusi 
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nomnieka atkarību no EDP. Šādam nomniekam nekad nebūtu bijušas iespējas vai stimuls 
noteikt spēcīgus konkurences ierobežojumus attiecībā uz EDP. 

226. Kādu laiku pēc kompensējošo pasākumu iesniegšanas termiņa beigām puses 
ierosināja pārskatīt apņemšanās, kā rezultātā tomēr neizdevās atrisināt no vienkāršotas 
darbības izrietošās konkurences problēmas.

Slēdziens

227. Tā rezultātā Komisijai nebija citas izvēles, kā aizliegt ierosināto darījumu, jo 
tas būtu nostiprinājis gan EDP, gan GDP dominējošo stāvokli Portugāles elektrības 
un gāzes tirgos. Darījums būtu apturējis nepārtraukto vai drīzumā gaidāmo 
elektroenerģijas un gāzes tirgu liberalizēšanu Portugālē, novedot pie cenu celšanās gan 
rūpniecībā, gan iekšzemes patērētājiem un pie portugāļu ekonomikas konkurētspējas 
zaudēšanas. Tas būtu atturējis ārvalstu konkurentu ienākšanu portugāļu energoresursu 
tirgos un pārrobežu konkurences attīstību un tādējādi kavējis turpmāk konkurētspējīga 
visas Ibērijas energoresursu tirgus izveidi, un ilgtermiņā – Eiropas līmenī integrēta 
energoresursu tirgus izveidi.

2. Saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 6. panta 2. punktu 
pieņemtie lēmumi

Hoechst/Rhône-Poulenc (140)

228. Komisija 1999. gada 9. augustā apstiprināja Hoechst AG un Rhône-Poulenc 
S.A. apvienošanos, kā rezultātā tika izveidots Aventis, ņemot vērā uzņēmumu saistības 
novērst bažas par konkurences problēmām. Šīs saistības ietvēra ķīmijas uzņēmuma 
Rhodia kapitāla daļas pārdošanu, kas likvidēja bažas par darbības pārklāšanos ar tā 
meitas uzņēmumu Wacker Chemie.

229. Pirms apvienošanās Rhône-Poulenc piederēja 67,3 % no Rhodia, un līdz 
2003. gadam tas jau bija paspējis pārdot lielāko daļu sava ieguldījuma, tomēr, neskatoties 
uz to, saglabāja savu lielākā akcionāra pozīciju ar tam likumīgi piederošajiem apmēram 
15 % no akcijām un ekonomiskā ieguldījuma daļu vēl 10 % apmērā. Ņemot vērā 
ilgstošo Rhodia fi nanšu stāvokļa pasliktināšanos un steidzamo nepieciešamību likvidēt 
nenoteiktību sakarā ar nekavējošu fi nansiālo uzņēmuma reorganizāciju, Komisija 
piekrita – savā 2004. gada 30. janvāra lēmumā – aizvietot tās sākotnējo Rhodia 
apņemšanos ar citu, kurā Aventis tā vietā atsavinātu savu netiešā ieguldījuma 49 % lielo 
kapitāla daļu uzņēmumā Wacker-Chemie.

(140) COMP/M.1378.
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GE/Amersham (141)

230. Komisija 21. janvārī izlēma nokārtot ierosināto uzņēmuma iegādes darījumu, 
kurā ASV uzņēmums General Electric Company (GE) pārņēma Apvienotās Karalistes 
diagnosticējošo farmaceitisko vielu ražošanas un biozinātņu uzņēmumu Amersham 
Plc. 

231. Amersham ražo diagnosticējošās farmaceitiskās vielas, kuras tiek izmantotas 
diagnosticējošo iekārtu, tādu kā skeneri, darbības nodrošināšanai, lai iegūtu attēlus par 
ķermeņa veselības stāvokli, un ražo arī biofarmaceitiskās vielas. GE ir dažāda veida 
izstrādājumu rūpniecības uzņēmums, kas darbojas vairākās ražošanas, tehnoloģiju un 
pakalpojumu darbības sfērās, ieskaitot medicīniskās sistēmas. GE Medical Systems ir 
specializējies medicīniski diagnosticējošo attēlu radīšanas tehnoloģijā. 

232. Ierosinātā iegāde nenoveda pie horizontālas darbības pārklāšanās. Tomēr, tā 
kā GE un Amersham ražojumiem medicīnas nozarē ir palīgierīču statuss, un slimnīcām 
dažu attēlu iegūšanas iekārtu darbināšanai ir jāiegādājas gan iekārtas, gan farmaceitiskie 
izstrādājumi, Komisija savu analīzi galvenokārt vērsa uz iespējamiem konglomerāta 
izveidošanās efektiem, kas izriet no apvienošanās. Komisija bija nobažījusies īpaši par 
to, ka GE rīcībā būtu varējuši rasties stimuli piedāvāt izstrādājumu komplektus par 
labākām cenām nekā atsevišķi pirkto izstrādājumu kopējā summa vai, izstrādājot savus 
ražojumus tā, lai Amersham izstrādājumi darbotos kopā ar GE izstrādājumiem labāk 
nekā ar konkurentu iekārtām (tehniskā sasaiste). 

233. Tomēr tirgus izpēte parādīja, ka šāds scenārijs bija maz ticams. Tas bija 
tādēļ, ka ne GE, ne Amersham nepiederēja dominējošs stāvoklis attiecīgās produkcijas 
nozarēs Eiropā. Turklāt gan klienti, gan vairāki konkurenti piekrita, ka attiecīgajos 
tirgos bija vērojama spēcīga konkurence ar sekmīgajiem iekārtu ražotājiem, tādiem 
kā Philips, Siemens un Toshiba, kā arī ar spēcīgiem farmaceitisko vielu ražotājiem, 
tādiem kā Schering, Bristol Myers Squibb, Tyco/Mallinckrodt un Bracco. Komisija tādēļ 
secināja, ka šie dalībnieki, visticamāk, netiks izslēgti no tirgus un nenokļūs nelabvēlīgā 
pozīcijā. Bažas par tehnisko sasaisti zuda arī tad, kad Komisija pārliecinājās, ka 
izveidojās perfekta savstarpējā izmantojamība starp dažādām esošajām iekārtām un 
farmaceitiskajiem izstrādājumiem un ka šāda savstarpējā izmantojamība, visticamāk, 
nemazināsies, kad produkcija nonāks tirgū. 

Air Liquide/Messer (142)

234. Franču koncerna Air Liquide un Vācijas Messer group apvienošanās darījums 
ar nosacījumiem tika apstiprināts 15. martā. Messer Group veica darbību Vācijā, 
Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs. Komisija bija nobažījusies 
par to, ka iegāde varētu rezultātā novest pie paaugstinātām gāzes cenām klientiem, 
jo īpaši Vācijā. Tomēr tika ierosināti ievērojami atsavināšanas darījumi, kas padarīja 

(141) COMP/M.3304. 
(142) COMP/M.3314.
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iespējamu likumdošanas jautājumu atrisināšanu bez nepieciešamības veikt padziļinātu 
izmeklēšanu.

235. Air Liquide un Messer Group ražo un izplata rūpnieciskās un medicīniskās 
gāzes (tādas kā skābekli, slāpekli un argonu), kā arī ar tām saistītos pakalpojumus. 
Darījuma rezultātā Air Liquide – pasaulē vadošais uzņēmums rūpniecisko gāzu jomā 
– ieguva ilgi meklēto pamatu Apvienotajā Karalistē, kurā nebija darbības pārklāšanās. 
Neskatoties uz to, tas būtu radījis konkurences problēmas jau koncentrētajā Eiropas 
mēroga tonnāžas gāzes tirgū, kas galvenokārt kalpo petroķīmiskajiem un tērauda 
ražošanas uzņēmumiem, kā arī elektroniski specializēto gāzu tirgū. Valsts līmenī tas 
vēl vairāk radīja bažas par duopola veidošanos Vācijā (kopā ar Linde AG) attiecībā uz 
kopējās un cilindru gāzes piegādi lietošanai rūpniecībā un medicīnā.

236. Lai novērstu Komisijas bažas, Air Liquide apņēmās atsavināt ievērojamu daļu 
no tam vai Messer piederošās uzņēmējdarbības Vācijā. Šie atsavināšanas priekštiesību 
akti ietvēra daļu no Messer piederošā cauruļvada un vairākas tonnāžas rūpnīcas, 
pneimatisko gāzu sašķidrinātājus un cilindru uzpildīšanas centrus, kā arī ar tiem 
saistīto patērētāju loku. Air Liquide arī apņēmās atsavināt Messer līdzdalības daļu 
kopuzņēmumā ar Nippon Sanso, uzņēmumu, kas ražo ESG.

Sanofi  Synthelabo/Aventis (143)

237. Janvārī farmaceitiskais uzņēmums Sanofi -Synthélabo SA paziņoja par 
Aventis SA pārņemšanas ierosinājumu, kuru ar nosacījumiem Komisija akceptēja. Abi 
uzņēmumi atradās Francijā. Aventis pats bija izveidojies apvienošanās rezultātā starp 
Hoechst un Rhône-Poulenc, kas tika veikta 1999. gadā ar nosacījumiem. Šī apvienošanās 
būtu radījusi vienu no lielākajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem pasaulē, un tas 
radīja zināmas bažas par konkurenci tajos tirgos, kuros to darbība pārklājās. Izskatījās, 
ka konkurence varētu tikt samazināta par sliktu pacientiem, kuri cieš no trombozes, 
vēža un bezmiega.

238. Visas jomas, kurās notika darbības pārklāšanās, bija saistītas ar medicīnas 
izstrādājumiem, kas ir paredzēti lietošanai cilvēkiem. Šādi izstrādājumi tika izmantoti 
sirds mazspējas, palēninātas asinsrites, ausu, deguna un kakla infekciju, bezmiega 
ārstēšanai, kur lielākā daļa no darbības pārklāšanās bija saistīta ar heparīnu un 
heparoīdu tirgiem (11 ES dalībvalstīs) un vēža ārstēšanai (7 ES dalībvalstīs). Skartās 
jomas ietvēra arī tirdzniecību ar vitamīniem, muskuļus atslābinošiem medikamentiem 
un antibiotikām. Lai mazinātu Komisijas bažas, Sanofi  vai nu pārdeva saistītās darbības 
veidus, vai piešķīra šo darbības veidu licences 14 ES dalībvalstīm, kā rezultātā lielākā 
darbības pārklāšanās radās Francijā.

(143) COMP/M.3354.
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Group 4 Falck/Securicor (144)

239. Komisija piešķīra atļauju arī apvienošanās priekšlikumam starp Securior 
un Group 4 Falck pēc tam, kad uzņēmumi atrisināja problēmas, kas bija saistītas ar 
ierobežoto konkurenci dažos drošības garantēšanas pakalpojumu tirgos Luksemburgā, 
Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē. Angļu – dāņu apvienošanās darījums radītu otro 
lielāko drošības nodrošināšanas uzņēmumu pasaulē aiz Securitas Zviedrijā.

240. Group 4 Falck, Dānijas uzņēmums, un Securicor, uzņēmums, kurš atrodas 
Apvienotajā Karalistē, aktīvi darbojas, sniedzot privātās drošības pakalpojumus. 
Abi piedāvā plašu darbības diapazonu – skaidras naudas transportēšana, apsardzes 
pakalpojumi, signalizācijas sistēmu un juridiskie pakalpojumi (piem., cietumnieku 
uzraudzība un transports). Visi pušu aktīvi bija jāapvieno jaunā uzņēmumā ar 
nosaukumu Group 4 Securicor, izņemot Group 4 Falck juridisko darbību (kas bija 
jāpārdod trešajam uzņēmumam līdz apvienošanās darījuma pabeigšanai).

241. Group 4 Falck aktīvi darbojas 80 valstīs un Securicor – 50 valstīs. Apvienojoties, 
tie kļūtu par tuviem pasaules tirgus līdera Zviedrijā esošā uzņēmuma Securitas 
konkurentiem. Atšķirīga likumdošanas ietvara dēļ katrā valstī drošības pakalpojumu 
sniegšana tiek nodrošināta nacionālā vai reģionālā līmenī. Tāpēc apvienošanās 
darījums tika analizēts katrā valstī atsevišķi. Neraugoties uz apvienoto uzņēmumu 
globālajām iespējām, to darbības pārklāšanās tika atklāta tikai sešās Eiropas Savienības 
valstīs: Francijā, Vācijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

242. Komisijas izmeklēšanā tika identifi cētas konkurences problēmas trīs 
ģeogrāfi skās zonās: skaidras naudas transportēšanas, fi ziskās apsardzes un signalizācijas 
uzraudzības un reaģēšanas pakalpojumu jomā Luksemburgā; fi ziskās apsardzes 
pakalpojumos Nīderlandē un skaidras naudas transportēšanas pakalpojumos Skotijā. 
Risinot Komisijas bažas, Group 4 Falck un Securicor atsavināja Securicor drošības 
garantēšanas darbību Luksemburgā, Group 4 Falck fi ziskās apsardzes darbību 
Nīderlandē un savu naudas transportēšanas darbību Skotijā. 

Owens-Illinois/BSN Glasspack (145)

243. Komisija akceptēja franču stikla konteineru ražotāju BSN Glasspack S.A. 
iegādi, ko veica tā ASV konkurents Owens-Illinois Inc. Stikla konteineri, ko ražoja 
apvienotie uzņēmumi, tiek izmantoti tādu produktu iepakošanai kā bezalkoholiskie 
dzērieni, vīns, minerālūdens, olīveļļa, kečups un citi pārtikas produkti. 

244. Owens-Illinois ir starptautisks stikla konteineru, stikla konteineru ražošanas 
iekārtu un plastmasas konteineru un attiecīgo iekārtu ražotājs. Eiropas Savienībā tam 
pieder stikla ražošanas darbība Somijā, Itālijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. BSN 
ražo un pārdod stikla konteinerus dzērieniem un pārtikai, un tam ir ražotnes Francijā, 

(144) COMP/M.3396.
(145) COMP/M.3397.
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Beļģijā, Vācijā, Nīderlandē un Spānijā. Abu uzņēmumu Eiropā izvietoto ražotņu 
tīkli bija lielā mērā savstarpēji viens otru papildinoši. Tomēr Owens-Illinois un BSN 
Glasspack ir tiešie konkurenti divos reģionālajos tirgos, kas ietver Ziemeļaustrumu 
Spāniju/Dienvidrietumu Franciju un Dienvidaustrumu Franciju/Ziemeļitāliju. Stikla 
konteineri ir vaļēja produkcija, bet parasti tie tiek piegādāti 300–400 km rādiusā no 
ražotnes, un ražotnes piegādes teritorija tādējādi ietver reģionus abās valsts robežas 
pusēs.

245. Darījums, par kuru tika sākotnēji paziņots, būtu novedis pie lielas tirgus daļas 
iegūšanas attiecīgajos reģionos un būtu likvidējis svarīgu konkurentu tirgos, kur tāpat 
ir augsta koncentrēšanās pakāpe. Izņemot apvienošanās partnerus, vienīgais lielākais 
tirgus dalībnieks šajos reģionos ir franču uzņēmums St. Gobain, pārējie konkurenti 
skartajos reģionos ir diezgan mazi, un apvienošanās būtu samazinājusi vērā ņemamo 
piegādātāju skaitu no trim līdz diviem.

246. Lai izkliedētu Komisijas bažas, Owens-Illinois ierosināja atsavināt ražotni, 
pārveidojot to par neatkarīgu un ilgspējīgu konkurentu katrā no diviem skartajiem 
reģioniem – Milānā (Itālijā) un Barselonā (Spānijā). 

247. Darījums nekādas problēmas neradīja attiecībā uz pārējās EEZ teritoriju, 
jo abu partneru pārdošanas darbība vai nu nepārklājas, vai arī tur, kur tā pārklājas, 
apvienotais uzņēmums sastapsies ar vairāku lielo konkurentu radīto konkurenci, 
ieskaitot St. Gobain, Rexam, Ardagh, Weigand un Allied Glass.

GIMD/Socpresse (146)

248. Komisija 16. jūnijā pilnvaroja uzņēmuma iegādes priekšlikumu, kurā 
uzņēmumu Socpresse iegādājās Marcel Dassault Industrial Group (GIMD), ar 
nosacījumiem.

249. GIMD ir franču uzņēmumu grupa, kuras intereses galvenokārt ir saistītas ar 
aeronautiku, datoriem, vīna audzēšanu un žurnālizdošanu. GIMD publicēto izdevumu 
virsraksti ietver Valeurs Actuelles, Le Journal des Finances, Finances Magazine un Le 
Spectacle du Monde. Socpresse arī ir franču uzņēmums, kas izdod valsts un reģionālos 
dienas laikrakstus, žurnālus un specializētos izdevumus. Tas ir mātes uzņēmums 
uzņēmumiem Figaro Holding, kas izdod dienas laikrakstu Le Figaro un Figaro 
Magazine, un Groupe L’Express–L’Expansion, kas publicē skaitliski daudz žurnālu, 
ieskaitot L’Express, L’Expansion, La Vie Financiиre un Mieux Vivre Votre Argent.

250. Komisijas veiktās izpētes norādīja, ka GIMD/Socpresse grupa kontrolē 
ievērojami lielāku ekonomisko un fi nansiālo žurnālu skaitu nekā tā konkurenti, kas to 
nostādītu priviliģētā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz reklāmdevējiem, kuri vēlas aizsniegt 
fi nanšu preses izdevumu lasītājus. Būtu bijis iespējams dominēt tirgū, izmantojot 
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ietekmīgo Socpresse aģentūru, kas pārdod reklāmlaukumu 80 žurnālos un ikdienas 
preses izdevumos.

251. Darījums tādējādi radīja bažas attiecībā uz konkurenci Francijā, reklāmlaukuma 
pārdošanā ekonomiskās un fi nanšu preses izdevumu tirgos, jo ne konkurenti, ne 
reklāmlaukumu pircēji (reklāmdevēji) nebūtu spējīgi nodrošināt līdzsvaru apvienotajai 
Socpresse/GIMD ietekmei, kam piederētu tirgus daļa gandrīz 50 % apjomā. Vispārīgi 
runājot, reklāmdevēji ar izdevējiem vai ar izdevēju aģentūrām vienojas individuāli, un 
tādēļ tiem nav reālas pirktspējas.

252. Lai rastu risinājumu šīm bažām par konkurenci un izvairītos no padziļinātas 
izmeklēšanas veikšana, GIMD ierosināja atbrīvoties no ekonomiskā un fi nanšu 
laikraksta La Vie Financiиre, kuru izdeva Express-Expansion Group, ar ko, ņemot vērā 
izdevuma kvalitāti un reputāciju, Komisija juta, ka tai pietiktu savu šaubu izgaisināšanai. 
Tomēr, lai nodrošinātu, lai lielākā daļa žurnālistu, kas strādā La Vie Financiиre, 
paliktu darbā šajā izdevumā pēc tā pārdošanas un neizmantotu savas tiesības aiziet 
saskaņā ar clause de cession, ko paredz Francijas rūpniecības likumdošana preses kartes 
īpašniekiem, Komisija centīsies panākt, lai izdevuma pircējs būtu pietiekami uzticams 
izdevējnozarē, tā nodrošinot šī nosaukuma preses izdevuma ilgtspēju un efektīvu 
ilgtermiņa konkurenci tirgū.

Syngenta CP/Advanta (147) un Fox Paine/Advanta (148)

253. Komisija 17. augustā pilnvaroja, saskaņā ar nosacījumiem, piedāvāto 
Nīderlandē reģistrēta sēklu ražotāja Advanta B.V., ko veiktu Šveices uzņēmums Syngenta 
Crop Protection AG. Syngenta Cropo Protection AG ir Syngenta AG meitas uzņēmumu, 
kurš, līdzīgi kā Advanta B.V., aktīvi darbojas dažāda veida sēklu audzēšanas, ražošanas, 
apstrādes un pārdošanas nozarē. 

254. Komisijas veiktā tirgus izpēte uzrādīja nopietnas konkurences bažas vairākos 
nacionālajos sēklu tirgos ES iekšienē – cukurbiešu sēklas Beļģijā, Somijā, Francijā, 
Nīderlandē, Portugālē, Spānijā, Austrijā, Īrijā un Itālijā, kukurūzas sēklas Dānijā, 
Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē, saulespuķu sēklas Ungārijā un Spānijā, kā arī 
Francijas agro miežu sēklu tirgus un Apvienotās Karalistes vīteņaugu zirņu sēklu (zirņu 
sēklu veids) tirgus.

255. Darījums būtu radījis ļoti spēcīgu tirgus līderi, dažkārt divreiz vai vairāk reižu 
lielāku par savu tuvāko konkurentu. Cukurbiešu sēklu tirgū ierosinātais darījums būtu 
savedis kopā divus no trim lielākajiem Eiropas cukurbiešu sēklu audzētājiem, kas ir arī 
galvenie cukurbiešu sēklu piegādātāji Eiropā.

256. Lai likvidētu Komisijas bažas, Syngenta ierosināja atsavināt visu Advantas 
sēklu uzņēmējdarbības nozari Eiropā, to pārdodot neatkarīgam pircējam, tādējādi 

(147) COMP/M.3465.
(148) COMP/M.3506.
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pilnībā likvidējot darījuma pušu darbības pārkāšanos visos būtiskākajos tirgos Eiropas 
Savienībā. 

257. Dažas dienas vēlāk, 20. augustā, Komisija akceptēja ASV investīciju fondu 
vadītāja Fox Paine piedāvāto Advanta pasaules mēroga darbības iegādi cukurbiešu, 
eļļas rapša, sorgo, saulespuķu, zāles, kā arī kukurūzas un graudaugu sēklu jomā 
ārpus Ziemeļamerikas kontinenta. Pamatojoties uz šo darījumu, Syngenta piedāvātās 
apņemšanās Syngenta/Advanta koncentrēšanās lietā bija izpildītas.

258. Komisijas pārskats par Fox Paine/Advanta darījumu parādīja, ka Fox Paine 
bija interese par vairākiem sektoriem, ieskaitot vairākuma paketes īpašumu ASV sēklu 
ražotājuzņēmumā Seminis, kas kultivē, audzē un pārdod augļu un dārzeņu sēklas, 
tai skaitā arī Eiropā. Seminis un Advanta darbība pārklājās vīteņaugu zirņu sēklu un 
sīpolu sēklu tirgos, tomēr tirgus izpētē nekādi īpaši draudi konkurencei netika atklāti, 
jo puses turpinās sastapties ar konkurenci no citu svarīgu tirgus dalībnieku puses. 

Cytec/UCB Surface Specialties (149)

259. Komisija 17. decembrī piešķīra atļauju uzņēmuma UCB Surface Specialties 
(Surface Specialties) darbības iegādei, ko piedāvāja veikt Cytec Industries Inc. (Cytec) 
no ASV. 

260. Cytec ražo speciālās ķīmiskās vielas un materiālus, ieskaitot raktuvju un 
ūdens attīrīšanas ķimikālijas, apvalka ķimikālijas, līmējamos un kompozītmateriālus, 
un ķimikālijas celtniecības bloku ražošanai. Surface Specialties, kas ir daļa no beļģu 
ķimikāliju un farmaceitisko vielu ražošanas uzņēmuma UCB, ražo apvalka ķimikālijas, 
līmējamos un ķimikālijas, kas tiek izmantotas grafi skās mākslas instrumentos.

261. Komisijas veiktā tirgus izpēte identifi cēja nopietnas konkurences bažas, kas 
izriet no apvienojošos pušu darbības kombinēšanas aminosveķu tirgos (aminosveķi tiek 
izmantoti kā šķērssavienotāji šķidrajos rūpnieciskajos pārklājumos un līmes darbības 
veicinātāji stiprinātajai gumijai). Cytec spēja šīs problēmas atrisināt, piedāvājot pārdot 
Surface Specialties Fešenhaimas rūpnīcu (Vācija), kurā tiek ražots gandrīz viss Surface 
Specialties Eiropā ražotās produkcijas apjoms.

262. Komisija arī pārbaudīja, vai Cytec – svarīga akrilamīda piegādātāja – darbības 
kombinēšana ar Surface Specialties, kurš akrilamīdu izmanto kā izejvielu līmējošo 
materiālu un sveķu piedevu ražošanā, neizslēdz akrilamīda piegādi trešām pusēm. Tirgus 
izmeklēšanā šīs bažas neapstiprinājās, jo Cytec saskaras ar uzticamiem konkurentiem 
akrilamīda piegādes jomā un Surface Specialties kopējais apjoma pieprasījums veido 
tikai nelielu daļu no Cytec saražotās produkcijas.

(149) COMP/M.3558.
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7. LOGS: PIRMAIS SOLIS EIROPAS AVIĀCIJAS KONSOLIDĒŠANĀ – 
AIR FRANCE/KLM APVIENOŠANĀS UN AIR FRANCE/ALITALIA 
ALIANSES IZVEIDOŠANA

Ievads

Pēdējie trīs gadi ir bijuši sevišķi ražīgi Kopienas likumdošanā aviācijas jomā. 
Spriedumi Open Skies (1) (“Atvērtās debesis”) 2002. gadā un Komisijas 
iepriekšējos gados uzsāktie tiesību aktu izstrādāšanas centieni (2) ir radījuši 
tiesisko pamatu patiesa iekšējā tirgus izveidei civilās aviācijas nozarē. Pēc tam 
bija kārta Eiropas aviolīniju uzņēmumiem reaģēt uz šo jauno tiesisko vidi un 
radīt Eiropas mēroga tirgus dalībniekus, pieliekot punktu sadalījumam Eiropas 
aviācijas nozarē (3). Kopš 2002. gada Air France un KLM bija pirmie Eiropas 
aviopārvadātāji, kas šo iespēju izmantoja. 

Komisijai 2004. gadā bija jānodrošina, lai šis konsolidēšanas process tiktu īstenots 
pilnībā atbilstīgi konkurences noteikumiem. Air France (AF) un KLM paziņoja 
par apvienošanos 2003. gada otrajā pusē, un Komisija to akceptēja 11. februārī (4). 
Drīz pēc AF/KLM lēmuma, 7. aprīlī, AF tika piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 81. 
panta 3. punktu (EK) par tās tradicionālo aliansi ar Alitalia (AZ) (5). Paralēlisms 
laika un tirgus dalībnieku ziņā abās lietās sniedz labu iespēju salīdzināt aviācijas 
nozares lietu risināšanu saskaņā ar 81. pantu un Apvienošanās regulu (EKAR).

Abu darījumu tiesiskais konteksts un jaunās tendences 
Eiropas aviācijas nozarē

Lai ietvertu lielāku reisu galapunktu skaitu un uzlabotu jaudas izmantošanu par 
zemākām izmaksām, lielākās aviolīnijas izstrādā satiksmes centru sistēmas un

(1) 05.11.2002. spriedumi lietās C-475, 471, 467, 469, 476, 472, 468 un 466/98 attiecīgi pret 
Austriju, Beļģiju, Dāniju, Somiju, Vāciju, Luksemburgu, Zviedriju un Apvienoto Karalisti.

(2) Skat. sevišķi Transporta padomes 5.6.2003. secinājumus un Eiropas Parlamenta un Padomes 
5.6.2003. Regulu (OV L 195, 2.6.2004.). Turklāt attiecībā uz konkurences noteikumiem, Padome 
26.02.2004. pieņēma Regulu (EK) Nr. 411/2004, ar ko groza esošās gaisa transporta nozarē 
pieņemtās regulas un piemēro Regulu (EK) Nr. 1/2003 attiecībā uz gaisa transportu starp ES 
un trešām valstīm.

(3) Saskaņā ar Komisijas teikto tās paziņojuma 47. punktā par 05.11.2002. Tiesas spriedumu 
sekām attiecībā uz Eiropas gaisa transporta politiku [KOM/2002/0649, galīgais], aviolīnijas, 
kuras darbojas ārpus ES, jo īpaši ASV, ir daudz lielākas nekā to kolēģi Eiropā pasažieru skaita, 
izmantoto satiksmes centru skaita un aviācijas fl otes ziņā. Tādējādi, būtu nepieciešama 
konsolidēšana, lai varētu ar šīm aviolīnijām sacensties globālā mērogā.

(4) COMP/M 3280 – Air France/KLM.
(5) COMP/38248 – Air France/Alitalia.
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koncentrē satiksmi attiecīgajos satiksmes centros. Šis uzdevums turpmāk tiek 
nodrošināts ar vienošanās darījumu noslēgšanu ar citām aviolīnijām, kas var 
arī iegūt stratēģiskas alianses formu (piem., AF/AZ) vai koncentrēšanās formu 
(piem., AF/KLM). Salīdzinot ar aliansēm, apvienošanās darījumi nodrošinātu 
labākas apvienojošos uzņēmumu tīkla struktūras racionalizēšanas un integrēšanas 
iespējas. Tomēr apvienošanās darījumi dažādu ES tautu aviopārvadātāju starpā 
bija problemātiska divpusējo starptautisko vienošanos sistēmas dēļ, kas noteica 
satiksmes tiesības starp valstīm.

Saskaņā ar 1947. gada 7. decembra Starptautisko aviācijas konvenciju (Čikāgas 
konvencija) ikviena suverēna valsts ir tiesīga piešķirt satiksmes tiesības virs tās 
esošajā gaisa telpā. Pamatojoties uz to, satiksmes tiesības aviopārvadātājiem no 
trešām valstīm tika piešķirtas ar divpusējās sadarbības vienošanās starpniecību, 
ar kuru abas vienošanos parakstījušās valstis bieži piedāvā satiksmes tiesības tikai 
tiem aviopārvadātājiem, kuriem ir attiecīgo valstu tautība (“valsts piederības 
punkts”). Lai arī ES iekšējo tirgu izveidoja līdz 1997. gadam (6), atļaujot Kopienas 
aviopārvadātājiem konkurēt Eiropas tirgū, starptautiskie reisi uz/no ES bija un 
vēl joprojām ir pakļauti vairākiem ierobežojumiem, ieskaitot valsts piederības 
nosacījumu. Tādēļ, ja beļģu aviopārvadātāju iegādājas britu uzņēmums un 
tādējādi tas zaudē Beļģijas nacionalitāti, iepriekšējais riskē pazaudēt savas tiesības 
lidot uz Beļģiju un no Beļģijas uz trešām valstīm, jo trešās valstis var pieprasīt 
tā valstisko piederību un attiecīgās satiksmes tiesības. Risks pazaudēt satiksmes 
tiesības bieži vien tika vērtēts kā pārāk nozīmīgs un tādējādi tas apdraudēja 
apvienošanās darījuma komerciālo ilgtspēju. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ 
pirms AF/KLM lietas (7) reti kurš ES mēroga apvienošanās projekts starp 
Kopienas aviopārvadātājiem ir bijis veiksmīgs. Šajā likumdošanas kontekstā 
Eiropas aviopārvadātāji ir devuši priekšroku stratēģisko alianšu veidošanai.

Spriedumi “Atvērtās debesis” maina šo tiesisko ainavu. Tiesa ir noteikusi, ka 
dalībvalstīm, kas uzņēmušās saistības ar ASV, uz to nebija tiesību un ka tās 
vairākās jomās ir pārkāpušas Kopienas ekskluzīvo kompetenci. Turklāt Tiesa 
noteica, ka divpusējo vienošanos noslēgšana starp dalībvalstīm savu valstu 
aviopārvadātāju vārdā, tanī pat laikā izslēdzot citus Kopienas aviopārvadātājus, 
veido EK 43. pantā paredzēto uzņēmumu dibināšanas brīvības pārkāpumu. Tā 
rezultātā ES dalībvalstīm būtu jāaizvieto nacionalitātes nosacījums, kas ir ietverts 
divpusējās vienošanās dokumentos ar trešām valstīm, ar Kopienas nosacījumu. 
Tiek paredzēts, ka Kopienas nosacījums tiks pilnībā atzīts trešās valstīs un

(6) Regulas (EK) Nr. 2407, 2408 un 2409/92.
(7) Daži iepriekš pieņemtie lēmumi par apvienošanos Kopienas aviopārvadātāju starpā ir šādi: 

05.10.1992. lēmums lietā Nr. IV/M.616 Air France/Sabena, un 11.8.1999. lēmums lietā COMP/
JV.19 KLM/Alitalia. 
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iekļauts jaunos vai grozītos divpusējās vienošanās dokumentos (8). Saskaņā ar 
šiem jaunajiem tiesiskajiem apstākļiem, augstāk minētais komerciālais risks 
pazudīs un apvienošanās darījumi starp Kopienas aviopārvadātājiem visticamāk 
notiks.

Abu darījumu apraksts

Koncentrēšanās koncepcija attiecas “tikai uz tiem darījumiem, ar kuriem tiek 
panāktas ilgtspējīgas izmaiņas attiecīgā uzņēmuma struktūrā” (9). 2003. gada 
16. oktobra pamatlīgums (10), kas tika parakstīts starp AF un KLM, paredz, ka 
divi iepriekš neatkarīgi aviopārvadātāji apvienosies, lai rezultātā kļūtu par vienu 
operatoru attiecīgajā tirgū (ar nosaukumu Air France–KLM). Bijušajiem AF 
akcionāriem piederēs 81 % no Air France–KLM akcijām, bet mazākuma akciju 
paketes turētājam KLM – atlikušie 19 % akciju. Lai gan labākais veids, kā iegūt 
no sinerģijas efekta, būtu veikt pilnu apvienošanos, Kopienas aviopārvadātāja 
principa koncepcijas pakāpeniskā pieņemšana trešās valstīs pieprasa uzmanīgu 
un progresīvu pieeju. Sākotnēji AF iegūs plašas veto tiesības attiecībā uz KLM, 
kas saglabās savu Nīderlandes valsts piederību. Otrajā posmā integrācija starp AF 
un KLM tiks palielināta un apvienotais uzņēmums gala rezultātā varēs darboties 
kā vienots aviopārvadātājs. Galveno AF veto tiesību iegūšana pār KLM jau no 
pirmās dienas paredz, ka paziņotais darījums veidoja koncentrēšanos EKAR 
3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

Savas plašās alianses ietvaros AF un AZ piekrīt koordinēt savu operatīvās un 
komerciālās darbības politiku vairākos maršrutos (t.i., sākotnēji Francijas–Itālijas 
maršrutu grupā), plaši izmantojot apmainīšanos ar kodiem, tīkla koordinēšanu 
un sadarbību maršrutos, akciju cenām un kopējo pārdošanas politiku. Tomēr 
pretēji AF/KLM lietai, AF un AZ saglabājas kā divas atšķirīgas un neatkarīgas 
tirgus vienības. Alianse neveido jaunu uzņēmumu ne de iure, ne de facto, ne arī 
tā ir izmainījusi iesaistīto uzņēmumu struktūru, īpaši attiecībā uz uzraudzību. 
Turklāt aliansei nav neatkarīgas piekļuves tirgum, jo visi darījumi ar klientiem 
turpināsies caur AF un AZ. Alianse pavisam noteikti nerada koncentrēšanos,

(8) 05.06.2003. Komisija iesniedza priekšlikumu un saņēma no Padomes mandātu kopā ar 
dalībvalstīm veikt pārrunas par vispusīga gaisa pakalpojumu vienošanās dokumenta 
parakstīšanu ar ASV un horizontālo mandātu veikt pārrunas ar trešām valstīm attiecībā uz 
visām jomām, kas ietilpst ekskluzīvajās kopienas pilnvarās. Augstāk minētajā 05.11.2002. 
paziņojumā Komisija informē par Tiesas spriedumiem attiecībā uz Eiropas gaisa transporta 
politiku, ka “Kopienas nosacījumu pārrunāšana ļauj Kopienas aviolīnijām paplašināt savu 
starptautisko darbību no lidostām citās dalībvalstīs, kā arī paver ceļu lielākai komerciālai 
integrācijai starp aviolīnijām dažādās dalībvalstīs”.

(9) Regulas 4064/89 preambulā 23. apsvērums.
(10) Par šo vienošanos tika paziņots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 4064/89, 18.12.2003.
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bet gan koordinēšanas vienošanos 81. panta (EK) izpratnē (11). Neskatoties uz to, 
alianse paredz turpmākās apvienošanās iespēju pušu starpā.

Tirgus defi nīcija un abu darījumu novērtējums

Novērtējums abos gadījumos būtiski neatšķiras. Pirmkārt, Komisija defi nēja 
iesaistītos tirgus saskaņā ar savu labi izstrādāto izbraukšanas punkta  un  
galamērķa pāra pieeju (Origin and Destination – O&D), kas ir apstiprināta ar 
precedentu likumu (12). Lai gan lēmums AF/KLM lietā radīja liela mēroga 
diskusiju par konkurences nozīmi tīklā no pieprasījuma skatupunkta, abos 
lēmumos tika secināts, ka, no patērētāju perspektīvas raugoties, katrs O&D 
ir jāuztver kā atsevišķs tirgus, jo patērētājiem ir nepieciešams transporta 
pakalpojums starp diviem punktiem. Otrkārt, lai novērtētu precīzu O&D apjomu, 
Komisija novērtēja aizvietojamību starp lidostām zināmā mikrorajonā. Šajā ziņā 
Komisija uzskatīja divas galvenās lidostas Parīzē, Milānā, Romā un Ņujorkā 
par aizvietojamām. Treškārt, tāpat kā iepriekš pieņemtos lēmumos attiecībā 
uz aviācijas nozari, Komisija izšķir “laikatkarīgos” un “no laika neatkarīgos” 
patērētājus (13). Ceturtkārt, abos gadījumos maršruti, kuros pušu darbība faktiski 
pārklājās vai kuros tie bija iespējamie konkurenti, tika uzskatīti kā būtiski tirgi.

Neskatoties uz šīm līdzībām, atšķirīgā abu darījumu rakstura un apjoma rezultātā 
izmeklēšana AF/KLM lietā bija plašāka. Tajā tika iekļauts starptautisko maršrutu 
novērtējums (14) un AF un KLM partnerības ietekme uz citiem aviopārvadātājiem. 
Attiecībā uz ilgstošiem maršrutiem Komisija uzskatīja, ka netiešie reisi 
zināmos apstākļos sacentās ar tiešajiem reisiem, piemēram, ja savienojuma 
laiks nepārsniedz 150 minūtes (15). AF/KLM lietā veiktajā novērtējumā arī tika 
ņemta vērā apvienojošos pušu partneru klātbūtne – katrā būtiskajā maršrutā 
(piem., AF Skyteam alianses dalībnieki vai North West, KLM amerikāņu partnera 
dalībnieki). Spēcīgā ekonomiskā un komerciālā saite un plašā alianse starp AF un 
AZ noveda Komisiju pie secinājuma, ka pēc apvienošanās AZ vairs nebūs stimula 
sacensties ar KLM Itālijas/Nīderlandes grupā un šie maršruti tādējādi tika iekļauti

(11) Skatīt 37. punktu lēmumam Air France/Alitalia lietā.
(12) Skat. Tiesas spriedumus lietā 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen, 11.04.1989. [1989] ECR 803; 

Pirmās instances tiesas spriedumu lietā 2/93 Air France/Komisija (TAT), 19.05.1994. [1994] ECR 
323; 12.01.2001. Komisijas lēmumu lietā Nr. COMP/M.2041 – United Airlines/US Airways.

(13) No laika atkarīgajiem pasažieriem ir augstas ceļojuma laika patēriņa likmes, kā rezultātā tie 
mazāk vēlas aizvietot reisus bez pārsēšanās pret netiešiem reisiem, izlidošanas/ielidošanas 
laika ziņā tie ir neelastīgi un tiem ir nepieciešams izmantot iespēju mainīt rezervāciju īsu brīdi 
pirms izlidošanas.

(14) Laikā, kad tika pieņemts AF/AZ lēmums (saskaņā ar Regulu (EK) 3975/87), Komisijai bija likuma 
īstenošanas pilnvaras tikai maršrutos Kopienas iekšienē.

(15) Šo pieju pirmo reizi izmantoja lēmumā, kas tika pieņemts United Airlines/US Airway lietā.
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apvienošanās darījuma konkurences novērtējumā. Visbeidzot, AF/KLM lēmumā 
arī tika novērtēti citi saistītie tirgi, tādi kā kravu transports un apkalpošana.

Komisija atklāja konkurences problēmas septiņos maršrutos AF/AZ lietā, bet 
deviņos maršrutos Kopienas iekšienē un piecos starpkontinentālos maršrutos 
AF/KLM lietā. Tie ir maršruti, kuros pusēm ir lielā kopējā tirgus daļa, un barjeras 
iekļūšanai tajos ir augstas, galvenokārt lidostas noslogotības dēļ vismaz vienā no 
diviem O&D punktiem.

Piemēroto kompensēšanas pasākumu līdzības un atšķirības

Konkurences problēmas, kas izriet no alianšu veidošanās un koncentrēšanās 
aviācijas sektorā, un izmantotie kompensēšanas pasākumi ir līdzīgi. Konkurences 
apsvērumus šajā nozarē parasti neizraisa fi ziskās jaudas ierobežojumi, kas 
prasa attiecīgā biznesa atsavināšanu (piem., lidmašīnu vai meitas uzņēmumu 
atsavināšanu), bet drīzāk šķēršļi iekļūšanai nozarē, tas ir, piekļuve nolaišanās/
pacelšanās iespējām lidostās (16). Šajā ziņā puses vienojās nodot konkurentu 
rīcībā lidmašīnu lidostu laikus, lai konkurenti varētu veikt reisus maršrutos, 
kuros Komisija atklāja konkurences problēmas. Šie kompensējošiem 
pasākumiem sekoja citi pasākumi (biežuma ierobežošana un saistības noslēgt 
vienošanās attiecībā uz biežā lidotāja programmu, savstarpēji saistīto un jaukto 
pārvadājumu pakalpojumi u.c.).

Tomēr kompensējošiem pasākumiem ir jāataino specifi ka, kas izriet no atšķirīgā 
alianses un koncentrēšanās rakstura. Sadarbības alianse neveido tirgū pastāvīgas 
izmaiņas, un 81. panta 3. punkta lēmums tiek attiecināts uz sākotnējo periodu 
sešu gadu garumā, un ir pakļauts pārskatīšanas pēc šī perioda. Pretēji tam, 
koncentrēšanai (un tādējādi arī apvienošanās lēmumam) ir ilgstoša ietekme 
uz uzņēmumu un tirgus struktūru. Tādēļ strukturālas dabas kompensēšanas 
mehānismi ir sevišķi nozīmīgi apvienošanās lietās, ar noteikumu, ka tie ir spējīgi 
nodrošināt šādu pastāvīgu efektu pēc pašu to raksturojuma (17).

Šajā nozīmē AF/KLM lēmums veido inovāciju pārmaiņas virzienā uz daudz 
pastāvīgāku vai “strukturālāku” pieeju tradicionālajai lidostu laika logu

(16) Ja atsavināšanas izmantošana ir problemātiska vai neiespējama, “izmaiņas tirgus struktūrā, 
kas izriet no koncentrēšanas priekšlikuma, var novest pie ievērojamām barjerām vai šķēršļiem 
iekļūšanai attiecīgajā tirgū. Šādas barjeras var rasties, pateicoties kontrolei pār infrastruktūru, 
konkrētos tīklos (..). Šādos apstākļos kompensēšanas pasākumu mērķis var būt atvieglojumi 
iekļūšanai tirgū, nodrošinot, ka konkurentiem būs piekļuve nepieciešamajai infrastruktūrai 
(..)” Salīdz. ar 28. punktu Komisijas paziņojumā par kompensējošiem pasākumiem, kas ir 
pieņemami saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 4064/89 un saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 447/98, OV C 68, 2.3.2001., 3. lpp.).

(17) Skat. turpmāko spriedumu, 25.3.1999., lietā T-102/96 Gencor [1999] ECR II-753.
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kompensēšanai. Pirmkārt, lidmašīnu lidostas laika logu atdošanas saistības 
attiecas uz neierobežotu laika posmu. Otrkārt, laika logi, kurus puses jau ir 
atdevušas un kuri vairs netiek izmantoti atdošanai jaunpienācējiem konkrētā 
pilsētu pārī, tiks atdoti atpakaļ pievienošanai kopējam laikam lidostā lietās, 
kurās saistības atbrīvot šos laikus vairs neeksistē. Treškārt, “kroņa dārgakmens” 
pieeja tika izvēlēta attiecībā uz Amsterdamas–Parīzes maršrutu, iekļūšanu kurā 
konkurenti uzskatīja par sevišķi problemātisku, jo tas sasaista AF un KLM 
satiksmes mezglus. Zināmos apstākļos, kā arī pēc tam, kad tas savu darbību šajā 
pilsētu pārī ir veicis vismaz 3 gadus, ienācējs šajā pilsētu pārī varētu pat iegūt 
vectēva tiesības uz laika logiem, ko piedāvā apvienojušās puses.

Attiecībā uz kompensējošiem pasākumiem garajos maršrutos tieši AF/KLM 
lietā bija vajadzīgs apstiprinājums Komisijas pieņēmumam, ka netiešie lidojumi 
rada konkurences spiedienu tiešo reisu piedāvātājiem. Šī iemesla dēļ Francijas 
un Dānijas valsts institūcijas paziņoja, ka tās atturēsies no jebkādas intervences 
netiešo pakalpojumu cenu noteikšanā attiecībā uz lielu skaitu maršrutu (tā 
sauktā “sestā brīvība”) un nodrošinās trešo valstu aviopārvadātājiem tiesības 
apstāties Amsterdamā vai Parīzē un piedāvāt reisus uz galamērķiem ārpus ES 
(piektā brīvība). Šīs deklarācijas ir daļa no AF/KLM lietā pieņemtā lēmuma.

3. Izskatīšana

Kabel Deutschland/ISH (150) 

263. Komisija 20. aprīlī saņēma paziņojumu par uzņēmumu ISH GmbH & Co 
KG, Vācija, un ISH KS NRW GmbH & Co KG Vācija, (divu pēdējo ISH) iegādes 
priekšlikumu no Vācijas uzņēmuma Kabel Deutschland Gmbh, Vācija (KDG). 

264. KDG apkalpo bijušo Deutsche Telekom AG platjoslas kabeļu tīklu visā Vācijā, 
izņemot federālās zemes Heseni, Bādeni-Virtembergu un Ziemeļreinu-Vestfāleni. 
Pēdējā zemē platjoslas kabeļu tīkla operators ir ISH. Abi uzņēmumi piedāvā savās 
attiecīgajās tīkla teritorijās platjoslas signālu pārraidīšanu (TV un radio), kā arī 
interneta piekļuvi. Bez minētās ISH iegādes KDG turpmāk plānoja arī divu atlikušo 
reģionālo platjoslas sistēmas operatoru iegādi Vācijā, tas ir, iesy Hessen un Kabel Baden-
Württemberg. Pretēji apvienošanās gadījumam starp KDG/ISH, šie divi koncentrēšanās 
gadījumi ietilpa valsts konkurences pārvaldes – Vācijas Federālās karteļu pārvaldes 
(FKP) – kompetencē. 

265. Federālā karteļu pārvalde 14. maijā iesniedza Komisijai izskatīšanā lūgumu, 
saskaņā ar kuru apvienošanās varētu novest pie dominējoša stāvokļa nostiprināšanas 

(150) COMP/M.3271.
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vairākos tirgos. Platjoslas pārraides ievadīšanas tirgū, kurā pārraidītāji pieprasa savu 
signālu pārraidīšanu caur platjoslas kabeli, šāda stiprināšana varētu – pēc Federālās 
karteļu pārvaldes uzskatiem – novest pie sasniedzamības palielināšanās, kas izriet no 
abu tīklu apvienošanas. Turklāt digitālo maksas TV pakalpojumu tirgū, tirgus signālu 
saņemšanai no reģionālā platjoslas kabeļa uz ģimeņu kabeļu sistēmām un tirgus signālu 
nosūtīšanai gala lietotājiem, konkurence varētu, pēc Federālās karteļu pārvaldes 
uzskatiem, tikt kavēta, ja ISH tiktu iznīcināts kā KDG, kurš jau tā tika uzskatīts par 
dominējošu dažos reģionālos tirgos, konkurents. 

266. Komisija nonāca pie slēdziena, ka nosacījumi lietas izskatīšanai Federālajā 
karteļu pārvaldē tiktu izpildīti, ņemot vērā darījuma ietekmēto valstu tirgu apjomu. 
Tā uzskatīja, ka Federālā karteļu pārvalde bija vispiemērotākā, lai veiktu pagaidu 
konkurences problēmu analīzi, jo tas prasīja vietējo tirgu un valstu specifi sko apstākļu 
izpēti. Turklāt visi trīs KDG iegādes priekštiesību akti – t.i., ISH, iesy Hessen un Kabel 
Baden Württemberg, radīja līdzīgus jautājumus un tādēļ tie ir kopīgā veidā jāizskata 
vienotai konkurences pārvaldei. Komisija tādējādi 7. jūnijā izlēma lietu nosūtīt 
izskatīšanai Federālajai karteļu pārvaldei.

Accor/Barrière/Colony (151)

267. Komisija 4. jūnijā izlēma griezties pie Francijas konkurences institūcijas ar daļu 
no Accor, Barrière-Desseigne ģimenes uzņēmumu grupas un Colony kopuzņēmuma 
veidošanas pieteikuma kazino sektorā. Šī pieteikuma daļa attiecās uz darījuma atstāto 
ietekmi uz konkurenci kazino azartspēļu uzraudzības tirgos divos Francijas reģionos 
– Côte d’Azur un Basque - Landes Coasts. Tajā pašā dienā Komisija atļāva darījumu 
attiecībā uz atlikušajiem izstrādājumu un ģeogrāfi skajiem tirgiem.

268. Komisijas veiktā izmeklēšana parādīja, ka kazino darbības tirgum piemīt 
vietējā ģeogrāfi skā dimensija, kuru var defi nēt, balstoties vai nu uz nozīmīgu ģeogrāfi ski 
komerciālu teritoriju vienas stundas brauciena attālumā, vai arī uz vietējo apdzīvoto 
teritoriju. Pamatojoties uz šo defi nīciju, darījums būtu radījis konkurences problēmas 
augstāk minētajos Francijas reģionos. Tādēļ Komisija secināja, ka Francijas institūcijas 
atrodas vispiemērotākajā vietā, lai novērtētu darbības ietekmi uz šiem vietējiem tirgiem, 
un izlēma pieprasīt konkurences novērtējumu Francijai. 

269. Pārējie darījuma aspekti bija saistīti ar kazino licenču iegādi un viesnīcu 
tirgiem un tika atbalstīti, jo Komisija secināja, ka darījums šo tirgu darbībai nekādas 
konkurences problēmas neradīja. 

270. Francijas konkurences institūcijas 28. jūlijā atļāva darījumu veikt, pamatojoties 
uz kompensējošiem pasākumiem divos minētajos tirgos. Šos konkurences pasākumus 
veido divu kazino atsavināšana pusēm, viena Côte d’Azur un otra Basku zemē un 
Landes Coasts.

(151) COMP/M.3373.
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4. Atsacīšanās no paziņojumiem

INA/AIG/SNFA (152)

271. Vācijas gultņu ražotājs INA Holding Schaeffl  er KG (INA) un apdrošināšanas 
uzņēmumu grupa AIG no ASV 22. septembrī paziņoja Komisijai par kopējo Francijas 
precīzijas gultņu ražotāja SNFA iegādi. INA un SNFA ir specializējušās precīzijas gultņu 
ražošanā, kas paredzētas aizsargāšanai pret berzi. AIG ir starptautiska apdrošināšanas 
uzņēmumu grupa bez jebkādas pieredzes gultņu ražošanas nozarē. Precīzijas gultņus 
galvenokārt izmanto instrumentos, kuri prasa ārkārtīgi augstu precizitātes pakāpi, īpaši 
mašīnbūves instrumentu nozarē un kosmosa jomā.

272. Komisija 2003. gada 23. oktobrī bija uzsākusi padziļinātu darījuma izmeklēšanu 
sakarā ar bažām par to, ka konkurences samazināšana starp pirmo un otro lielāko 
precīzijas automašīnu būves instrumentu gultņu piegādātāju Rietumeiropā varētu INA 
piešķirt dominējošu stāvokli. Komisijas sākotnējais uz tirgus izpēti veidotais viedoklis 
liecināja, ka darījums būtu ievērojami samazinājis konkurenci mašīnu instrumentu 
leņķa kontakta lodīšu gultņu (ACBBs) tirgū Rietumeiropā, jo tādējādi tiktu savienoti 
divi lielākie un kvalitātes, uzticamības, jauninājumu un tirgus daļas izmēru ziņā 
visā pasaulē visspēcīgākie tirgus dalībnieki. Neviens no atlikušajiem konkurentiem 
– piegādātājs no Zviedrijas SKF vai Japānas uzņēmums NSK, vai citi mazāki dalībnieki 
– nebūtu spējis pakļaut INA pietiekami un efektīvi konkurences spiedienam. Komisija 
arī atklāja, ka klienti visticamāk nevēlēsies veikt pietiekamu INA cenu noteikšanas 
stratēģijas pārbaudi, jo lielākā daļa mašīnu instrumentu un vārpstu ražotāju ir mazi 
uzņēmumi ar ierobežotām darījumu noslēgšanas iespējām. 

273. Ņemot vērā stiprās bažas par to, Komisija 2003. gada 19. decembrī izlēma 
nosūtīt iebildumu paziņojumu INA un AIG. Galīgais lēmums tomēr netika pieņemts, 
jo puses 2004. gada janvārī no darījuma atteicās. 

RWA/AMI (153)

274. Austrijas uzņēmumi RWA Raiff eisen-Ware Austria AG (RWA) un AMI 
Agro Linz Melamine International GmbH (AMI) 11. oktobrī atteicās no plānotā 
kopuzņēmuma Inter-Fert Düngemittel GmbH (Inter-Fert) izveides un atcēla attiecīgo 
paziņojumu, kas bija iesniegts Komisijā. Kopuzņēmuma izveide būtu apvienojusi 
Austrijas vadošo mēslojuma ražotāju AMI ar vissvarīgāko lauksaimniecības produkcijas 
vairumtirdzniecības uzņēmumu Austrijā RWA. 

275. Komisija 29. septembra lēmumā uzsāka otro procesa posmu, jo sākotnējā 
paredzamā apvienošanās darījuma pārbaudē tika atklāts, ka kopuzņēmuma izveide 
stiprinātu dominējošo RWA stāvokli vairumtirdzniecības tirgū mēslojuma ražošanas 

(152) COMP/M.3093.
(153) COMP/M.3423.
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jomā Austrijā. Kaimiņos esošajā Bavārijā Komisija arī bija identifi cējusi konkurences 
problēmas, kas attiecas uz mēslojuma tirdzniecību.

276. Saskaņā ar Komisijas sākotnējo secinājumu RWA vienam pašam piederošās 
tirgus daļas diapazons ir no 55 % līdz 65 % CAN un NPK (mēslojuma veidi) tirgos 
atsevišķi vai visu mēslojuma veidos kopā. Darījuma rezultātā AMI tiktu likvidēts kā 
nopietns konkurents Austrijas vairumtirdzniecības tirgū. Turklāt RWA dominējošais 
stāvoklis būtu ticis nostiprināts apvienošanās rezultātā ar AMI, pateicoties rezultātā 
radītai vertikālai integrēšanai ar RWA, dominējošo mēslojuma vairumtirgotāju 
Austrijā, un AMI, dominējošo mēslojuma produkcijas ražotāju Austrijā un svarīgu 
dalībnieku augšupejoša mēslojuma produkcijas noieta tirgū. 

277. Lai likvidētu konkurences bažas attiecībā uz Austriju un Bavāriju, puses 
piedāvāja saistības, kuras tomēr netika uzskatītas par pietiekošām, lai novērstu 
draudus konkurencei attiecīgajos tirgos Austrijā un Bavārijā. Tas tika apstiprināts tad, 
kad saistības tika pārbaudītas tirgū. Kad puses saņēma paziņojumu par Komisijas otrā 
posma procedūru institūciju, tās atsauca savus paziņojumus.

C – IZVĒLĒTĀS TIESU LIETAS

Portugāles Republika pret Komisiju (Cimpora)

278. Tiesa (ECJ) 22. jūnijā pieņēma spriedumu (154) par labu Komisijai lietā, kas 
bija saistīta ar Komisijas 2000. gada 22. novembra lēmumu, kas tika pieņemts, balstoties 
uz Apvienošanās regulas 21. panta 3. punkta  (155) paziņojuma par koncentrēšanos dēļ 
uzsāktas izskatīšanas kontekstā, Secil/Holderbank/Cimpor lietā (156). 21. panta 3. punkta 
lēmumā (“Lēmums”) Komisija noteica Portugāles valdībai saistības veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tiktu ievēroti Kopienas tiesību akti un atcelti divi lēmumi (despachos, 
pieņemti 2000. gada 5. jūlijā un 2000. gada 11. augustā), kurus valdība pieņēma, lai 
protestētu, pamatojoties uz valstu tiesību aktiem par privatizāciju, pret ierosinātu 
koncentrēšanos, par kuru tika paziņots Komisijai un kurai bija Kopienas dimensija.

279. Lēmumā un tā aizstāvībā tiesas priekšā Komisija apstrīdēja, ka 21. panta 
struktūra ir uzbūvēta uz līdzsvara starp to, ka, no vienas puses, dalībvalstij ir pienākums 
Komisijai iepriekš paziņot “jebkādas citas valsts intereses” un atturēties no tādu lēmumu 
pieņemšanas, kas šādas intereses aizsargā, bet, no otras puses, Komisijai ir pienākums 
novērtēt un pieņemt lēmumu par šo interešu samērojamību ar vispārīgajiem principiem 
un citiem Kopienas likumdošanas noteikumiem viena mēneša laikā. Komisija nolēma, 
ka 21. panta 3. punktam tiks liegta tā ietekme, ja saziņas trūkuma rezultātā Komisijai 
netiktu dotas tiesības novērtēt, vai dalībvalsts pieņemtais pasākums attaisno vienu 

(154) Lieta C-42/01 Portugāles Republika pret Komisiju.
(155) Padomes Regulas (EEK) Nr. 4064/89 21. panta 3. punkts, tagad Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 

21. panta 45. punkts.
(156) COMP/M.2054.
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no interesēm, kas tiek skaidri uzskatīta kā likumīga saskaņā ar 21. panta 3. punktu. 
Dalībvalstis varētu vienkāršā veidā izvairīties no Komisijas rūpīgās izpētes, nepaziņojot 
par šādiem pasākumiem.

280. Komisija tādējādi uzskatīja, ka 21. pants būtu jāinterpretē tādā nozīmē, ka 
neatkarīgi no tā, vai par pasākumu ir paziņots, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, 
novērtējot, vai pasākums, uz kuru neattiecas neviens no šiem 21. pantā minētajiem 
pamatojumiem, būtu atzīstams kā samērojams ar Līgumu.

281. Komisija noteica, ka argumenti, kuri bija abu Portugāles valdības pieņemto 
lēmumu pamatā, protestējot pret koncentrēšanos, ir iestrādāti otrā lēmuma tekstā, 
saskaņā ar kuru ir nepieciešams “aizsargāt akcionāru struktūru attīstību uzņēmumos, 
kuros tiek veikta privatizācija, ar mērķi stiprināt uzņēmuma kapacitāti un nacionālā 
rūpnieciskā aparāta efektivitāti tā, lai tas būtu saskaņots ar ekonomiskās politikas 
pamatnostādnēm Portugālē” (157).

282. Komisija nolēma, ka šis uzdevums neatbilst nevienām interesēm (publiskā 
drošība, datu pluralitāte un piesardzības noteikumi), kas tiek uzskatītas par patiesi 
likumīgām Apvienošanās regulas 21. panta 3. punkta otrās daļas izpratnē. Pieņemot 
lēmumus, ar kuriem tiek atteikts pilnvarot vairāk nekā 10 % iegādi uzņēmumā Cimpor, 
Portugāles Republika, Komisijas skatījumā, faktiski aizliedza iegādi un tādējādi izveidoja 
barjeras Līgumā noteiktajai uzņēmumu dibināšanas brīvībai un brīvai kapitāla plūsmai, 
kam ECJ precedentu likumā nepastāv attaisnojums, pamatojot ar būtiskām sabiedrības 
interesēm. Jebkurā gadījumā, Portugāles valdībai nebija šādu pamatojumu. Intereses, 
kas ir pamatā abiem Portugāles fi nanšu ministra pieņemtajiem lēmumiem, par kuriem, 
pretēji Apvienošanās regulas 21. panta 3. punkta noteikumiem, netika paziņots 
Komisijai, tika tādējādi atzītas kā nesamērojamas ar Kopienas likumdošanu (158).

283. Rezultātā viens no galvenajiem jautājumiem Komisijai šajā procesā bija, vai 
Komisijai bija dotas pilnvaras šajos apstākļos pieņemt 21. panta 3. punkta lēmumu, vai 
arī tai vajadzēja atgriezties pie pārkāpumu procedūras saskaņā ar Līguma 226. pantu. 
Komisija uzskatīja, ka 21. panta 3. punkts būtu jāinterpretē kā attiecināms uz situāciju, 
kurā dalībvalsts nav informējusi Komisiju par valsts interesēm, kas nav valsts drošība, 

(157) Dekrēta-likuma Nr. 380/93 uzdevums.
(158) Ir jāatzīmē, ka procesa laikā, 2002. gada 4. jūnijā, Tiesa pieņēma spriedumu lietā C-367/98. Veicot 

šo darbību, Komisija izaicināja, balstoties uz iekšējiem tirgus noteikumiem, inter alia, Portugāles 
Likumu Nr. 11/90 (galvenais likums par privatizāciju), kā arī Dekrētu-likumu Nr. 380/93 (iepriekšēja 
apstiprināšana). Tiesa atzina, ka Portugāles noteikumi paredzēja izteikti diskriminējošu izturēšanos 
pret investoriem no citām dalībvalstīm, kā rezultātā tika ierobežota brīvā kapitāla plūsma. Attiecībā 
uz argumentu, kas balstās uz nepieciešamību aizsargāt Portugāles Republikas fi nansiālās intereses, 
Tiesa uzsvēra, ka saskaņā ar izveidojušos precedentu likumu, ka šāds ekonomiskais pamatojums, 
kas tiek izvirzīts iepriekšējās apstiprināšanas procedūras atbalstam, nevar kalpot kā attaisnojums 
plūsmas brīvības ierobežošanai. Pieņemot un saglabājot spēkā, jo īpaši Likumu Nr. 11/90 un 
Dekrētu-likumu Nr. 380/93, Portugāles Republika nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Līguma 
73. panta B punktu (tagad 56. pants).
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datu pluralitāte vai piesardzības noteikumi, kuras tā ir nolēmusi aizstāvēt pirms 
pasākumu veikšanas.

284. Tiesa piekrita Komisijai, ka Komisijai ir pilnvaras ar lēmumu izlemt par šādu 
interešu samērojamību ar vispārīgajiem principiem un citiem Kopienas likumdošanas 
noteikumiem neatkarīgi no tā, vai par šīm interesēm tai ir paziņots, vai ne. Ja jebkāda 
informācijas trūkuma dēļ no attiecīgās dalībvalsts vienīgā Komisijai pieejamā iespēja 
būtu uzsākt lietu par saistību nepildīšanu saskaņā ar Līguma 226. pantu, tad būtu 
neiespējami iegūt Kopienas lēmumu īsā laika posmā, ko nosaka Apvienošanās Regula. 
Tas, savukārt, palielinātu risku, ka valsts pasākumi, kas jau ir veikti, neatgriezeniski 
samazinātu apvienošanās darījuma ar Kopienas dimensiju nozīmi un padarītu 
Komisijas veikto 21. panta 3. punkta pārskatīšanu neefektīvu, sniedzot dalībvalstīm 
iespēju apiet kontroles mehānismus, kas ir noteikti ar šo noteikumu. 

285. Komisijas uzdevums, nosakot ar valsts pasākumiem aizsargātas intereses, var 
tikt padarīts neskaidrāks un sarežģītāks, ja par šīm interesēm tai nav ticis paziņots, bet 
Komisijai vienmēr ir iespēja lūgt attiecīgo dalībvalsti sniegt šādu informāciju. Tiesa 
atzina, ka šajā gadījumā Komisija tā arī rīkojās. Šādās lietās Komisijai nenovēršami 
vispirms ir jāpārbauda, vai šie pasākumi ir pamatoti ar kādu no Apvienošanās regulas 
21. panta 3. punkta otrajā apakšpunktā minētajām interesēm (publiskā drošība/datu 
pluralitāte/noteikumu piesardzība). Tādējādi Tiesa nolēma, ka, pieņemot apstrīdēto 
lēmumu, Komisija neaizskāra Eiropas Kopienu Tiesas (ECJ) vai valstu tiesu jurisdikciju 
un nepārkāpa Apvienošanās regulas 21. panta 1. punktu, Līguma 220. pantu un Līguma 
226. pantu,  un nekādā veidā neizmantoja procedūru neparedzētiem mērķiem. 

286. Šajā spriedumā Tiesa skaidri uzsvēra precīzo kompetences jomu sadalījumu 
starp valstu un Kopienas institūcijām un intervenci, ko var veikt Valsts un Kopienas 
institūcijas ar nolūku veikt efektīvu apvienošanās kontroli, ievērojot atbilstošu tās 
vadību, juridisko skaidrību un likumīgās attiecīgo uzņēmumu intereses. Vissvarīgākais, 
ka Tiesa atzīst 21. panta 3. punktu kā lex specialis, kam tiek piešķirta prioritāte 
salīdzinājumā ar rīcību saistību neizpildes gadījumā saskaņā ar Līguma 226. pantu.

MCI pret Komisiju

287. Pirmās instances tiesa (PIT) 28. septembrī pieņēma spriedumu (159), ar ko, 
pamatojoties uz procesuāliem iemesliem, tika anulēts Komisijas 2000. gada 28. jūnija 
lēmums (“lēmums”) MCI/Sprint lietā (160) atbilstīgi MCI iesniegtajai apelācijas sūdzībai. 
Lēmumā Komisija bija aizliegusi apvienošanos starp MCI, iepriekš MCI WorldCom, un 
Sprint, abi ASV reģistrēti globāli komunikāciju uzņēmumi, balstoties uz to, ka tā var 
novest pie dominējoša stāvokļa rašanās vai nostiprināšanās globālā augstākā līmeņa vai 
universāla interneta pieslēguma nodrošināšanas tirgū.

(159) T-310/00 MCI/Komisija.
(160) COMP/M.1741.
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288. Spriedumā netiek risināts jautājums par konkurences novērtēšanu, bet tas tika 
pieņemts, aprobežojoties ar jautājumiem par atļaujām, procesa uzsākšanas interesēm 
un Komisijas pilnvarām pieņemt lēmumu.

289. Attiecībā uz atļaujām, spriedumā ir ietverts jauninājums attiecībā uz interesēm, 
kuras pieteicējs uzrāda attiecībā uz tā pasākuma anulēšanu, kas tiek apstrīdēts. Var 
rasties šaubas par to, vai MCI intereses balstās tikai uz to, ka tas apgalvoja, ka ir atmetis 
domu par apvienošanos jau pirms Lēmuma pieņemšanas. Ja iepriekšējās lietās Tiesa 
tika pieprasījusi, ka darījuma atcelšana bija tieši saistīta ar apstrīdēto lēmumu, Tiesa 
šajā lietā uzskata par pietiekamu, ka Komisija pieņēma lēmumu, kas ir paredzēts MCI, 
kas ir vienīgais tiesiskais šķērslis darījuma veikšanā, ja puses vēlētos apvienoties ar 
vienādiem nosacījumiem. 

290. Būtībā, MCI apgalvoja, ka Komisijai trūkst pilnvaru pieņemt 2000. gada 
28. jūnija lēmumu, jo paziņojušās puses bija formāli atcēlušas savus paziņojumus jau 
27. jūnijā ar vēstuli, kurā bija teikts: “Puses vairs neierosina īstenot iepriekš ierosināto 
apvienošanos paziņojumā minētajā formā. Ja puses izlems nākotnē apvienot savu 
darbību mainītā formā, puses šādas izmaiņas pienācīgi veiks saskaņā ar piemērojamiem 
apvienošanās tiesību aktiem.” Komisija pamatoja savas pilnvaras, paskaidrojot 
lēmumā, ka 2000. gada 27. jūnija vēstule bija nepietiekama kā formāla procedūra 1999. 
gada 4. oktobra apvienošanās darījuma vienošanās atcelšanai, kas bija paziņojuma 
objekts, un atsaucoties uz pušu presei sniegto informāciju 2000. gada 27. jūnijā, kurā 
tika norādīts, ka tās vēl joprojām cer, ka ir iespējams panākt saprātīgu risinājumu 
apvienošanās darījuma noslēgšanā. 

291. Tiesa atzīst, ka pušu vēstule neattiecās uz atcelšanu kā principiālu jautājumu 
jebkurai idejai par apvienošanos starp Worldcom un Sprint, bet tikai uz ierosinātā 
apvienošanās darījuma atcelšanu, par ko puses bija vienojušās apvienošanās līgumā 
1999. gada 4. oktobrī un par ko tika paziņots Komisijai. Komisija uzskata, ka pušu 
2000. gada 27. jūnija paziņojums varētu tikt interpretēts tikai kā tāds, kas paredz 
apvienošanās līguma trūkumu, par kuru tika paziņots saskaņā ar Apvienošanās regulu. 
Ierosinātā darījuma atcelšana “paziņojumā sniegtajā formā” būtu noteikti ietekmējusi 
paša apvienošanās līguma lietderīgumu, un varbūt pat spēkā esamību. 

292. Tiesa secināja, ka Komisijai trūka pilnvaru pieņemt lēmumu, jo puses ar 
27. jūnija vēstuli bija atcēlušas līgumu, nevis tikai atteikušās no paziņojuma. Tā arī 
konstatēja, ka Komisija nedrīkstēja pamatot savu kompetenci, balstoties uz subjektīvo 
uzskatu par pušu nodomiem turpināt apvienošanos, un norādīja, ka, ja Komisijai 
bija šaubas par vēstules saturu, tā varēja lūgt iesniegt formālu pierādījumu tam, ka 
apvienošanās līgums tik tiešām tika atcelts pēc lūguma saskaņā ar Apvienošanās regulas 
11. pantu.
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D – STATISTIKA

4. attēls
Galīgo lēmumu skaits, ko pieņem katru gadu kopš 1998. gada, un paziņojumu skaits
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5. attēls
Iedalījums pa darbības veidiem (1995–2004)
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A – LIBERALIZĒTĀS NOZARES

1. Enerģētika

293. Attiecībā uz enerģētikas nozari pilnībā konkurējošu enerģijas tirgu izveide 
dod labumu gan enerģijas patērētājiem, gan Eiropas ekonomikas konkurētspējai. 
Lai uzlabotu konkurences apstākļus un ļautu tirgū ienākt jauniem spēlētājiem, 
2004. gadā Komisija turpināja darbu pie sadarbības ar valstīs strādājošajām konkurenci 
regulējošajām iestādēm un enerģijas regulatoriem. Sevišķi jāpiemin, ka Komisija 
izveidoja ECN (Eiropas Konkurences tīkla) Enerģētikas apakšgrupu un regulāri uztur 
sakarus ar enerģijas regulatoriem (161).

294. Runājot par tiesību aktu procesu, 2004. gads bija tas, kurā dalībvalstīm 
vajadzēja ieviest Komisijas 2003. gadā pieņemtās direktīvas, lai paātrinātu iekšējo gāzes 
un elektrības tirgu izveidi. Lielākā tiesa dalībvalstu šajā termiņā diemžēl neiekļāvās. 
Likumdošanas process turpinājās arī Kopienas līmenī un par nopietnu panākumu 
uzskatāms tas, ka Padome pieņēma vienotu pozīciju jautājumā par regulu piekļuvei 
pie gāzes pārvades tīkliem. Ar šo regulu tika noņemti daži no atlikušajiem šķēršļiem 
iekšējā tirgus sakārtošanā, īpaši ciktāl tas attiecas uz tirdzniecību ar gāzi.

295. Tāpat kā iepriekšējos gados, daudzos svarīgos gadījumos izmantojot konku-
rences tiesības, tika atbalstīts liberalizācijas process. Gadījumā ar Gaz de France (162) 
Komisija ar formālu lēmumu apliecināja, ka ar nosacījumiem par teritoriāliem ierobe-
žojumiem tiek pārkāpts EK 81. pants. Šādi tradicionāli gāzes piegādes un transporta/
servisa līgumos ietverti nosacījumi klientiem neļauj saņemt gāzes piegādes no citās 
dalībvalstīs strādājošajiem operatoriem, un tas nozīmē ievērojamu kavēkli patiešām 
konkurējoša un integrēta gāzes tirgus izveidē Eiropas līmenī.

296. 30. aprīlī Komisija nolēma beigt izmeklēšanu Marathon lietā (163), ciktāl tas 
attiecas uz pārējiem diviem piegādātājiem – Francijas uzņēmumu Gaz de France un 
Vācijas uzņēmumu Ruhrgas (164) – pēc tam, kad 2001. un 2003. gadā tika nokārtotas 
lietas ar Vācu uzņēmumiem BEB (165) un Th yssengas (166), kā arī Dānijas uzņēmumu 
Gasunie (167). Marathon lietas pamatā bija fakts, ka pieci gāzes uzņēmumi kopīgi liedza 
ASV uzņēmuma Marathon Norvēģijā strādājošajam meitas uzņēmumam piekļuvi to 
gāzes pārvades tīkliem. Gaz de France un Ruhrgas piekāpās un trešām pusēm piedāvāja 

(161) Skatīt iepriekš iedaļu I.C.2.
(162) Skatīt iepriekš 81. punktu.
(163) COMP/36.246.
(164) IP/04/573.
(165) IP/03/1129.
(166) IP/01/1641.
(167) IP/03/547.
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piekļuvi saviem tīkliem, tāpēc klienti tagad pilnībā var izmantot atvērto Francijas un 
Vācijas gāzes tirgu priekšrocības.

297. Īpašu devumu sniedza Ruhrgas, ieviešot jaunu ieejas/izejas režīmu, kas ļauj 
iegrāmatot gāzes transporta apjomu atsevišķi gan pie ieejas, gan izejas (nevis reģistrējot 
jaudu teorētiskā, ar līgumu noteiktā ceļā starp punktu, kurā gāze tiek iesūknēta 
transporta sistēmā, un punktu, no kura tā tiek paņemta). Gaz de France, kura šādu 
ieejas/izejas sistēmu jau bija ieviesusi, un pēc tam arī Ruhrgas uzņēmās savos tīklos 
pakāpeniski mazināt mainīgo likmju un tarifu zonas, kas samazinās izmaksas, kas 
saistītas ar transportēšanu pāri vairākām zonām. Gaz de France gatavojas arī 3 gadu 
laikā ieviest gāzes tirgus atbrīvošanas programmu Francijas dienvidos, kas ļauj 
veidot konkurenci, negaidot līdz plānotās jaunās infrastruktūras galīgajai ieviešanai 
2007. gadā, kura konkurenci veicinās gāzes piegādē šajā zonā. Papildus šiem galvenajiem 
darbiem Gaz de France un Ruhrgas apņēmās veikt dažādus citus pasākumus, kas ļauj 
uzlabot pārredzamību, apstrādāt lūgumus piekļūt tīklam un novērst sastrēgumus.

298. Jautājumos par uzņēmumu apvienošanos Komisija nolēma bloķēt paredzēto 
Gás de Portugal (GDP), Portugāles gāzes uzņēmuma, iegādi, ko kopīgi vēlējās 
izdarīt Energias de Portugal (EDP), Portugāles elektrouzņēmums, un ENI, Itālijas 
energouzņēmums. Šī darbība horizontālās un vertikālās iedarbības rezultātā stiprinātu 
EDP vadošo pozīciju attiecīgajos tirgos (elektroenerģijas vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, un gāzes tirdzniecības tirgos Portugālē). Īpaši šī apvienošanās 
nozīmētu GDP potenciālo konkurentu izspiešanu no elektroenerģijas tirgiem, kā arī 
EDP ļoti iespējamo ienākšanu gāzes tirgū. Turklāt, ja apvienotu tos elektroenerģijas 
ražotājus, kuri izmanto gāzi, tas gāzes piegādes jomā padarītu viņus ļoti atkarīgus no 
pašu galvenā konkurenta, respektīvi, EDP. Visbeidzot, šī darbība atņemtu tiesības 
uz lielu daļu gāzes pieprasījuma, ko patlaban kontrolē EDP. Koncentrācija kavētu 
arī pārrobežu konkurenci un jau iepriekš Portugālē novērstu elektroenerģijas un 
gāzes tirgu liberalizācijas efektivitāti. Tā rezultātā celtos cenas gāzei un elektrībai gan 
mājsaimniecībām, gan ražošanai. EDP un ENI ieteiktie pretpasākumi bija nepietiekami, 
lai paredzamās konkurences problēmas novērstu, tāpēc Komisijai neatlika nekas cits, 
kā paredzamo apvienošanos aizliegt. 

299. Visbeidzot, Komisija nosūtīja ofi ciālu paziņojumu Grieķijai par Grieķijas 
brūnogļu ieguves un elektroenerģijas ražošanas un piegādes tirgiem. Grieķija saviem 
elektroenerģijas ražotājiem dod tiesības uz brūnogļu ieguvi bez maksas. Šī priviliģētā 
piekļuve brūnoglēm, lētākajam enerģijas ieguves avotam Grieķijā, ļauj elektroenerģijas 
ražotājam saglabāt savu dominējošo stāvokli elektroenerģijas ražošanas un piegādes 
tirgū un neļauj tajā iekļūt iespējamajiem konkurentiem. Pēc Komisijas uzskata, ar šo 
tiesību saglabāšanu Grieķija pārkāpj EK 86. panta 1. punktu un 82. pantu.

2. Elektronisko sakaru nozare 

300. Viena no galvenajām izmaiņām, kas ieviestas ar jaunajiem regulējošajiem 
pasākumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, ir tas, ka valstu pārvaldes iestādēm 
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(VPI) ir pienākums saskaņā ar konkurences likuma principiem noteikt attiecīgos 
elektroniskās komunikācijas tirgus. Tam jāveic attiecīgo tirgu analīze un jānosaka, vai 
šajos tirgos pastāv konkurence, kas nozīmē, ka tajā nestrādā uzņēmumi ar ievērojamu 
pārsvaru tirgū (SMP – signifi cant market power – ekvivalents ar konkurenci saistītajam 
dominances jēdzienam). Ja tirgū nav pietiekamas konkurences, VPI jānosaka vismaz 
viens specifi sks un obligāts regulējošs pienākums no tiem, kas paredzēti Piekļuves vai 
Universālajā pakalpojumu direktīvās. Un otrādi – ja tirgus ir pietiekami konkurējošs, 
VPI drīkst atcelt vai neieviest jebkādus specifi skus regulējošus pienākumus.

301. Veicot tirgus analīzi, valsts pārvaldes iestādēm jāziņo Komisijai par regulējošo 
pasākumu projektiem attiecīgajos tirgos, par to, vai ir atklāta ievērojama ietekme 
tirgū, kā arī par paredzamajiem regulējošajiem pasākumiem, ja tādi ir. Komisija 
var vai nu izteikt komentārus, kuri valsts pārvaldes iestādēm ļoti rūpīgi jāņem vērā, 
vai lūgt VPI atcelt paredzētos pasākumus, ja tirgus un/vai ievērojamas ietekmes 
noteikšana tirgū neatbilst Kopienas likumam. 2004. gadā Komisijas nodaļas saņēma 
89 šādus paziņojumus un slēdza 90 lietas. Trijos gadījumos Komisija VPI prasīja atcelt 
paredzētos pasākumus.

302. Savā starpā saistītajās lietās FI/2003/0024 un FI/2003/0027 (168) par publiski 
pieejamajiem, fi ksētajiem, starptautiskajiem telefonu sakariem klientiem rezidentiem 
un nerezidentiem Somijā Komisija atklāja, ka Somijas VPI (Ficora), dodot slēdzienu 
par to, ka šajos tirgos nepastāv uzņēmumi ar ievērojamu ietekmi tirgū, nenodrošināja 
pietiekamus pierādījumus un neņēma vērā tirgū pastāvošos noteikumus. Komisija 
Ficora slēdzienu apstrīdēja, jo, saskaņā ar to, par spīti TeliaSonera aizņemtajai lielajai 
tirgus daļai (virs 50 %), tai tomēr tirgū nebija ievērojamas ietekmes, jo pastāvēja zemas 
barjeras konkurentu ienākšanai, liels skaits uzņēmumu, kuri nodrošina starptautiskos 
telefonu pakalpojumus, un fakts, ka abonenti vienkārši var zvanīt no operatoriem, kuri 
nav atkarīgi no savienojuma ar to operatoru, kura abonents ir zvanītājs. Pēc Komisijas 
domām Ficora nebija ievērojusi vairākus ar tirgus ietekmi saistītus faktorus, piemēram, 
uzņēmuma izmaksu struktūru un tirdzniecības tīkla izvietojumu tirgū. Turklāt Ficora 
vērtējumā par uzņēmuma ietekmi tirgū pietiekami netika ņemti vērā esošie regulējošie 
pasākumi un to ietekme uz konkurences līmeni tirgū, tāpēc tās secinājumi ievērojami 
jāmaina. Sevišķi tas attiecas uz Ficora apgalvojumiem, ka barjeras iekļūšanai šajos 
tirgos bija zemas un pastāvēja vairāki uzņēmumi, kas sniedz starptautiskos telefonu 
pakalpojumus, un tā rezultātā slēdziens par ievērojamo ietekmi tirgū balstījās uz spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, piemēram, par informācijas nesēja izvēli, informācijas nesēja 
priekšizvēli un pienākumu veikt starpsavienojumus. Komisija norādīja, ka galvenais 
tirgus analīzes princips bija izvērtēt, vai faktiskā konkurence bija vai nebija pilnībā vai 
galvenokārt radusies, likumus piemērojot praksē, un vai konkurences stāvoklis šāda 
likuma gadījumā būtu citāds.

(168) 2004. gada 20. februāra galīgais lēmums Nr. C(2004)527, pieejams: http://forum.europa.eu.int/
Public/irc/infso/ecctf/home 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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303. Lietā FI/2004/0082 (169) par piekļuvi tirgum un zvanu izdarīšanu sabiedriskajos 
Somijas mobilo telefonu tīklos Komisija nonāca pie slēdziena, ka Ficora paredzētajā 
pasākumu projektā trūka pierādījumu tam, ka TeliaSonera ir ievērojama ietekme 
Somijas sabiedriskā mobilā telefona tīkla piekļuves un zvanu tirgū. Kaut arī TeliaSonera 
aizņēma vairāk nekā 60 % tirgus, kā piegādātāji darbojās vēl divi mobilo tīklu 
operatori, turklāt papildus tīklu operatoriem tirgus pieprasījuma pusē strādāja vairāk 
nekā 10 pakalpojumu sniedzēji. Pakalpojumu sniedzējiem bija iespējams slēgt līgumus 
par pirkšanu vairumā, ieskaitot līgumus ar mobilajiem virtuālo tīklu operatoriem 
uz komerciāla pamata un bez kādiem regulējošiem pienākumiem mobilo tīklu 
operatoriem nodrošināt piekļuvi visiem attiecīgajā tirgū strādājošajiem mobilo tīklu 
operatoriem. Komisija konstatēja, ka, papildus acīm redzamajai dinamikai lejupejošā 
mazumtirdzniecības tirgū, mobilo tīklu operatori konkurēja un varēja slēgt līgumus 
ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, jo tie, savukārt, varēja nodrošināt elastīgu 
piedāvājumu vai tāda veida servisu, kuru nenodrošināja citu mobilo tīklu operatori. 
Turklāt Ficora nenodrošināja pārliecinošus pierādījumus tam, ka pārslēgšanās izmaksas 
ievērojami ietekmētu pakalpojuma sniedzēja iespējas mainīt vairumpiegādātāju.

304. Visbeidzot, lietā AT/2004/0090 (170) par pārejas pakalpojumiem Austrijas 
publiskajā fi ksētajā tīklā Komisija nepiekrita Austrijas VPI slēdzienam par to, ka 
operatori, kuri nodrošina pārejas pakalpojumus paši sev, veido daļu pārejas tirgus 
un tādējādi Telekom Austria tirgus daļa nesasniedza 50 % un, attiecīgi, tai nebija 
ievērojamas ietekmes tirgū. Sevišķi jāuzsver, ka Austrijas VPI pietiekami nepamatoja 
savu secinājumu par to, ka tīkla operatori, kuri pirka pārejas pakalpojumus, cenu 
izmaiņu gadījumā varēja arī nekavējoties pāriet uz pašapgādi, ņemot vērā lielās 
investīcijas, plānošanas darbu un laiku, kas saistīti ar tīkla pārkārtošanu. Komisija 
bez tam konstatēja arī, ka trūka pierādījumu, kas liecinātu par šo operatoru spēju un 
vēlēšanos patiešām sākt sistemātiskas piegādes komerciālās pārejas tirgū un, līdz ar to, 
pašapgāde vairs nav uzskatāma par attiecīgā tirgus elementu un Telekom Austria paliek 
aptuveni 90 % no tirgus.

3. Transports

3.1. Gaisa transports

ES un ASV sarunas par atvērto gaisa telpu

305. Pēc Open Skies tiesas prāvām ES un ASV uzsāka sarunas par atvērtas gaisa 
telpas izveidi starp šiem diviem lielākajiem tirdzniecības partneriem. ES Transporta 
ministriem 2004. gada jūnijā ES tika iesniegts plašs līguma projekts, kas atrisinātu 

(169) 2004. gada 5. oktobra galīgais lēmums Nr. C(2004)3682, pieejams: http://forum.europa.eu.int/
Public/irc/infso/ecctf/home

(170) 2004. gada 20. oktobra galīgais lēmums Nr. C(2004)4070, pieejams: http://forum.europa.eu.int/
Public/irc/infso/ecctf/home

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home
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vairākus juridiskus jautājumus un bruģētu ceļu pilnīgai gaisa pakalpojumu liberalizācijai. 
Ministri tomēr uzskatīja, ka nepieciešams tālās attīstīt Eiropas aviopārvadātāju piekļuvi 
ASV tirgum. Līguma projekta sadaļa par konkurenci paredz sasniegt augstāku ES un ASV 
noteikumu un prakšu regulatīvo konverģenci, kā arī labāku sadarbību starp Komisiju 
un ASV Transporta departamentu, kā to paredz 1991. gadā noslēgtais nolīgums starp 
EK un Tieslietu departamentu par sadarbību konkurences jomā. ASV – ES augstākā 
līmeņa sanāksmē jūnijā Īrijā tika nolemts sarunu salībniekiem turpināt darbu pie šī 
svarīgā nolīguma, ar kuru tiks paplašinātas iespējas ne tikai aviosabiedrībām, bet arī 
lidostām, tūrismam, uzņēmējdarbības sakariem un kravas transportam. Gada otrajā 
pusē tika uzturēti tehniski sakari starp Komisiju un tās ASV sadarbības partneriem.

3.2. Dzelzceļš

306. Komisija 3. martā iesniedza apspriešanai 3. dzelzceļu paketes priekšlikumus, 
ieskaitot pasākumus tirgus atvēršanai starpvalstu pasažieru pārvadājumiem, kam 
jāstājas spēkā ar 2010. gadu. Tas ietvertu tiesības vilcienu operatoram jebkurā dzelzceļa 
līnijas stacijā uzņemt un izsēdināt pasažierus, iekaitot arī tos, kas pārvadājami starp 
tās pašas dalībvalsts stacijām (kabotāža). Kamēr dalībvalstij tiks atļauts ierobežot šīs 
tiesības piekļūt sākuma un gala stacijām, kas paredzētas jau līgumā par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, šim ierobežojumam jābūt strikti proporcionālam vajadzībai saglabāt 
līgumā paredzētā pakalpojuma ekonomisko līdzsvaru. 2010. gadā, tam stājoties 
spēkā, tiks atcelts termins “starptautiskā grupēšanās”. Paketi Parlaments izskatīja 
23. novembrī. Gada beigās tam paredzēts pirmais lasījums plenārsēdē.

307. Pēc saskaņošanas 29. aprīlī beidzot tika pieņemta 2. dzelzceļu pakete. Galvenais 
kavēklis bija tirgus atvēršana kravas pārvadājumu pakalpojumiem. Tika panākta vienošanās, 
ka visi ES kravas pārvadājumu tirgi tiks pilnībā atvērti ar 2007. gada 1. janvāri.

4. Finanšu pakalpojumi 

308. Integrēta un efektīva Eiropas tirgus izveide fi nanšu pakalpojumu jomā ir 
svarīgs un pretenciozs Lisabonas procesa mērķis, ko paredzēts panākt ar Finanšu 
pakalpojumu darbības plānu. Šo mērķu sasniegšanā par papildus pasākumiem 
uzskatāmas konkurences un iekšējā tirgus mārketinga politikas. Īpaši aktīvs vērtspapīru 
tirgus liberalizācijas un pareizas darbības veicināšanā, ieskaitot tirdzniecību, ieskaitu 
un norēķinus, ir bijis Konkurences ģenerāldirektorāts. 

309. Bez uzlabojumiem starpība starp ieguldītāju peļņu un emitentu fi nanšu 
izmaksām būs augstāka nekā nepieciešams. Konkurences veicināšana un aizstāvēšana 
līdz ar to dos labvēlīgu ietekmi, piemēram, izdevīgāku fi nansu resursu izvietojumu, kas 
nāktu par labu gan investoriem, gan sabiedrībai kopumā, jo investīciju apgrozījums 
ietekmē, piemēram, pensiju lielumu.

310. Vērtspapīru tirdzniecības izmaksas ES ir ievērojami augstākas nekā ASV. 
ASV darījuma veikšana ar pašu kapitālu aprēķināta 0,10 euro apmērā, kamēr Eiropā 
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standarta pārrobežu tirdzniecības darījuma izmaksas var būt 35 euro vai vairāk. Kopš 
2001. gada augsta līmeņa speciālistu grupas, piemēram, Lamfalussy ekspertu grupa 
un grupa Giovannini kā galveno Eiropas vērtspapīru tirgus neefektivitātes cēloni 
darījumos starp valstīm konstatēja starpvalstu ieskaitu un norēķinus, sevišķi ciktāl 
tas saistīts ar piekļuvi un cenu noteikšanu. Pirmais lēmums šajā jomā tika pieņemts 
2004. gada 2. jūnijā Clearstream lietā (atsauce uz to atrodama iepriekš, sadaļā I.B.1).

311. Komisija publicēja pētījumu ar nosaukumu “Pārskats par pašreizējo 
stāvokli vērtspapīru tirdzniecībā, ieskaitā un norēķinos ES-25”. Pētījumā aprakstīta 
infrastruktūra un darbība katrā valstī atsevišķi, kā arī visas Eiropas līmenī, kur tāda ir. 
Šis pētījums apstiprināja to, ka ES lielā mērā izplatīti ekskluzīvi pasākumi – konkrētā 
biržā veiktā tirdzniecība un ieskaits izdarāmi iepriekš noteiktos uzņēmumos. Pētījuma 
rezultāti tika izplatīti publiskai apspriešanai un pārrunāti valstu institūcijās.

312. Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts turpina darbu pie maksājumu sistēmām un 
vērtspapīru tirgiem.

B – CITAS NOZARES

1. Brīvās profesijas 

Ievads

313. Brīvās profesijas ir profesijas, kurās nepieciešama īpaša apmācība brīvajā 
mākslā vai zinātnē. Šo nozari parasti raksturo augsts regulācijas līmenis vai nu valsts 
likumu veidā, vai arī kā pašregulācija profesionālo organizāciju formā. Līdz šim 
Komisijas darbs aprobežojies ar ierobežotu profesiju skaitu un, konkrētāk, juristiem, 
notāriem, grāmatvežiem, inženieriem un farmaceitiem. 

314. Profesionālajiem pakalpojumiem, kas šeit nozīmē brīvo profesiju sniegtos 
pakalpojumus, ir ievērojama nozīme Eiropas ekonomikas konkurētspējas palielināšanā. 
Tie dod ieguldījumu ekonomikā un biznesā, to kvalitāte un konkurētspēja ievērojami 
ietekmē darba kopējos rezultātus. Itālijas pretmonopolu iestāde tika aprēķinājusi, ka 
Itālijā 6 % no eksporta fi rmu izmaksām saistīti ar profesionālo pakalpojumu apmaksu. 
Tas nozīmē, ka lielāka cenu un kvalitātes dažādība un plašāki jauninājumi profesionālajos 
pakalpojumos dotu lielu ieguldījumu Eiropas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanā 
un ES nacionālā kopprodukta palielināšanā. Šo iemeslu dēļ par Lisabonas programmas 
sastāvdaļu tiek uzskatīta profesionālo pakalpojumu modernizācija. 

315. Profesionālie pakalpojumi ir svarīgi arī tāpēc, ka tiem ir tieša ietekme uz 
patērētājiem. Pārredzamā nākotnē konkurence profesionālo pakalpojumu jomā 
turpināsies galvenokārt vietējā mērogā. Lielāka pieejamo pakalpojumu un cenu izvēle 
to izmantotājiem ļauj izvēlēties tādu cenas un kvalitātes kombināciju, kura apmierina 
viņu vajadzības vislabāk.
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Komisijas ziņojums par konkurenci profesionālo pakalpojumu jomā

316. Komisija 9. februāri pieņēma ziņojumu par konkurenci profesionālo 
pakalpojumu jomā (171). Galvenais šī ziņojuma mērķis ir parādīt Komisijas domas par 
specifi sku profesionālu noteikumu reformēšanu vai modernizāciju. 

317. Šajā ziņojumā noteiktas piecas galvenās ES profesijas potenciāli ierobežojošu 
noteikumu kategorijas: (i) vienošanos par cenām, (ii) ieteicamās cenas, (iii) noteikumi 
par reklāmu, (iv) prasības uzsākt darbību un rezervētās tiesības un (v) noteikumi, kuri 
regulē biznesa struktūru un starpdisciplīnu praksi.

318. No vienas puses, ziņojumā secināts, ka ievērojams empīrisko pētījumu 
daudzums rāda, ka pārāk stingri vai novecojuši noteikumi var atstāt negatīvu ietekmi 
uz patērētājiem. Šādi noteikumi patiešām var novērst vai ierobežot konkurenci 
pakalpojumu sniedzēju starpā un tādējādi mazināt profesionāļu vēlēšanos strādāt ar 
mazākām izmaksām un par zemākām cenām, uzlabot kvalitāti vai piedāvāt inovatīvus 
pakalpojumus. 

319. No otras puses ziņojumā atzīts, ka būtībā ir trīs cēloņi, kāpēc nepieciešami 
profesionālos pakalpojumus regulējoši noteikumi. Pirmkārt, informācijas asimetrija 
starp klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, jo profesionālo pakalpojumu 
pamatiezīme ir tā, ka vajadzīgi praktiķi, kuriem ir augsta līmeņa tehniskās zināšanas, 
kādu var nebūt klientiem. Otrkārt, pastāv ārēji faktori, jo pakalpojumi var ietekmēt 
trešās puses. Treškārt, par zināmiem profesionāliem pakalpojumiem tiek uzskatīts, 
ka tie rada “sabiedrisku labumu”, kas ir vērtība sabiedrībai kopumā. Ierobežojošu 
noteikumu atbalstītāji apgalvo, ka šādi noteikumu paredzēti, lai uzturētu profesionālo 
pakalpojumu kvalitāti un pasargātu patērētājus no šarlatāniem. 

320. Kaut arī Komisija atzīst, ka zināma regulācija šajā jomā vajadzīga, tā tomēr 
uzskata, ka dažos gadījumos zināmu tradicionālo, ierobežojošo noteikumu vietā 
vajadzētu izmantot konkurenci veicinošus mehānismus. 

321. Ciktāl tas attiecas uz EK konkurences noteikumu piemērošanu, ziņojumā tiek 
šķirta potenciālā profesionālo organizāciju un dalībvalstu atbildība. 

322. Ja profesionālā organizācija regulē tās dalībnieku ekonomisko darbību, 
tās pieņemtie noteikumi ir asociāciju lēmumi EK 81. panta izpratnē. Tomēr 
noteikumi, kuri objektīvi ir nepieciešami, lai garantētu pareizu praksi profesijā, kas 
tiek organizēta attiecīgajā dalībvalstī, atrodas ārpus šajā pantā paredzēto aizliegumu 
kompetences (172). 

323. Valsts likumdošana, kas kavē vai atbalsta pretkonkurences pasākumus, vai 
pastiprina to rezultātus, ir pretrunā ar EK 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 10. panta 
2. punktu un 81. pantu. Ja valsts savas politikas veidošanas tiesības deleģē profesionālai 

(171) Komisijas 2004. gada 9. februāra gala ziņojums COM(2004) 83 “Ziņojums par konkurenci 
profesionālo pakalpojumu jomā”. 

(172) Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 19. februāra lēmums, lieta C-309/99, Wouters, ECR I-1577.
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asociācijai bez pietiekama nodrošinājuma, t.i., skaidri nenorādot, ka jāievēro 
sabiedriskās intereses, un nesaglabājot tiesības pieņemt lēmumus pēdējā instancē, 
kā arī uzrauga to ieviešanu, tad valsts var būt atbildīga arī par tā rezultātā radītajiem 
pārkāpumiem.

324. Visbeidzot, pēc Komisijas uzskata, ļoti rūpīgi pārbaudot profesionālos 
noteikumus, būtu jāizmanto proporcionalitātes tests. Noteikumiem jābūt objektīvi 
veidotiem tā, lai skaidri defi nētu un aizsargātu likumīgās sabiedrības intereses, un tiem 
jākalpo par mehānismu, kas pēc iespējas mazāk traucē konkurencei sasniegt tās mērķi. 
Šādi noteikumi kalpo kā klientu, tā arī profesionāļu interesēm. 

325. Komisijas ziņojumā visas iesaistītās puses tiek aicinātas pie reformas strādāt 
kopā un izskaust nepamatotus noteikumus. Dalībvalstu regulējošās iestādes un 
profesionālās organizācijas tiek aicinātas pārskatīt esošos noteikumus un ņemt vērā, 
vai šie noteikumi nepieciešami sabiedrības interesēm, vai tie ir proporcionāli un 
attaisnojami. Ziņojumā izcelta arī vajadzība ieviest konkurenci veicinošus mehānismus 
un panākt lielāku pārredzamību, kas ļautu nostiprināt patērētāju tiesības.

326. No ieviešanas viedokļa ir skaidrs, ka kopš 2004. gada maija valstu konkurences 
iestādēm un tiesām jāspēlē nozīmīgāka loma normatīvo aktu un profesionālo 
noteikumu likumības izvērtēšanā. Tik lielā mērā, cik konkurences ierobežojumi bāzējas 
vienā dalībvalstī, EK konkurences tiesības administratīvā ieviešana brīvajās profesijās 
galvenokārt paliek attiecīgās valsts konkurenci regulējošās institūcijas uzdevums. 
Komisija gan nepieciešamības gadījumā tomēr turpinās darbu pie lietām. Attiecīgo 
81. un 82. panta ievērošanu nodrošinās konkurences institūciju sadarbība ar Eiropas 
Konkurences tīklu. 

Turpmākais ceļš: konkurences aizstāvēšana 

327. Sekojot šī ziņojuma norādījumiem, Komisija ir uzaicinājusi Eiropas juristu, 
notāru, grāmatvežu, nodokļu konsultantu, arhitektu un farmaceitu profesionālās 
organizācijas uz abpusēju tikšanos, lai pārrunātu pastāvošo profesionālo noteikumu 
pamatotību. Šīs tikšanās Komisijai ļauj noskaidrot, kuri ierobežojumi ir lieki un 
kurus vajadzētu izskaust vai pamatot. Tās Eiropas profesionālajām organizācijām 
ļauj paskaidrot savu izpratni par sabiedrības interesēm savā jomā, kā arī vienoties 
ar Komisiju par konkurenci vairāk veicinošu mehānismu ieviešanu, lai tās ievērotu. 
Eiropas profesionālajām organizācijām tad būtu par Komisijas viedokli jāinformē 
attiecīgās valstu profesionālās organizācijas. 

328. Kopumā Konkurences ģenerāldirektorāts ir uzsācis ideju izplatīšanas 
procesu un durvis tur atvērtas profesionālajām organizācijām, kuras vēlas runāt tieši 
ar Komisijas nodaļām. Valstu konkurences institūcijas tiek mudinātas darīt to pašu, 
sevišķi tad, ja tikties vēlas valstī darbojošās organizācijas. 

329. Agrāk veikto modernizācijas pasākumu pieredze profesionālo pakalpojumu 
jomā dažās dalībvalstīs rāda, ka vienkārša pret konkurenci vērstu mehānismu 
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likvidēšana var nedot pietiekamu stimulu konkurences samazināšanai attiecīgajā 
nozarē. Konkurences ģenerāldirektorāts un Veselības un patērētāju aizsardzības 
ģenerāldirektorāts uztur sakarus ar patērētāju organizācijām un cenšas iegūt viņu 
viedokli par Komisijas atklātajiem ierobežojumiem un veidiem, kā profesionāļu darbs 
būtu labāk organizējams, ņemot vērā patērētāju intereses. 

330. Tika panākta vienošanās, ka ir vajadzīgi šos pasākumus pavadoši, konkurenci 
veicinoši mehānismi, ar kuru palīdzību varētu uzlabot pārredzamību un veicināt 
patērētāju iespējas. Šādiem mehānismiem vajadzētu ietvert, piemēram, aktīvu, 
patērētāju organizāciju veiktu monitoringu, neatkarīgu organizāciju ievāktu vēsturisko 
ziņu apkopošanu un publicēšanu ziņojumos vai publiskus paziņojumus par tarifu 
atcelšanu. 

331. Vairākās dalībvalstīs Komisijas ziņojums ir izraisījis debates un jau novedis 
pie tā, ka dažas profesionālās organizācijas jau pārskatījušas pastāvošos noteikumus, kā 
arī uzlabota informācijas nodrošināšana klientiem.

332. Dažās dalībvalstīs arī vērojama zināma kustība juridiskajos jautājumos. 
Komisija patiešām ir centusies par “Ziņojumu par konkurenci profesionālo 
pakalpojumu jomā” informēt dalībvalstu regulējošajās iestādes. Tālāk tās arī tika 
uzaicinātas uz sanāksmi Eiropas Konkurences tīkla Brīvo profesiju apakšgrupā, 
kas notika 2004. gada 14. oktobrī. Šajā sapulcē sīkāk tika pārrunāts un raksturots 
pieprasījums profesionālo pakalpojumu tirgū un tas, kā izvērtēt sabiedrības intereses.

333. Šie jaunumi attiecas arī uz jaunajām dalībvalstīm. Šajā jomā arī dažas no šo 
valstu regulējošajām institūcijām ir bijušas īpaši aktīvas. Komisija arī uzlabojusi faktu 
ievākšanu par brīvās profesijas regulējošajiem tiesību aktiem un noteikumiem jaunajās 
dalībvalstīs (173).

334. Komisija 2005. gadā ziņos par turpmāko darbu ierobežojošu un nepamatotu 
likumu novēršanā.

(173) http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html
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IV – VALSTS ATBALSTA KONTROLE

A – TIESĪBU AKTU UN SKAIDROJOŠIE NOTEIKUMI

1. Regulas, pamatnostādnes un paziņojumi

335. 2004. gadā turpinājās reformu process valsts atbalsta kontrolē. Bija paredzēts 
pilnveidot darba metodes un ievērojami paātrināt lēmumu pieņemšanas procedūras. 

336. Reformu iedarbināja, uzlabojot sadarbību ar dalībvalstīm – panākot labāku 
dialogu un apmainoties ar informāciju. Tādā pašā garā tā cenšas palīdzēt valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī valsts tiesu varai apzināties ar valsts atbalstu 
saistītos jautājumus. Tajā pašā laikā uzlabotas pūles valsts atbalsta kontroli ielikt 
plašākā Kopienas politikas rāmī, sevišķi Lisabonas programmā. 

337. Šīs reformas procesa rezultāts būs vienkāršas, paredzamas un pārredzamas 
procedūras no vienas puses un ekonomiski veselīgi un juridiski veselīgi kritēriji valsts 
palīdzības pasākumu izvērtēšanā no otras. Šādā veidā tiks atvieglota valsts palīdzības 
kontrole pēc paplašināšanās un Komisija spēs tikt galā ar ievērojamo valsts palīdzības 
pasākumu apjoma pieaugumu paplašinātajā Savienībā. 2004. gadā pieņemtie vai 
sagatavotie likumu aktu pasākumi tiek raksturoti zemāk.

1.1. Procedūras noteikumi

338. Komisija 21. aprīlī pieņēma vairākus noteikumus Regulas 659/99 (174) 
(Procedūras regula) ieviešanai un skaidrošanai, kuros noteikta procedūra, kāda 
ievērojama valsts atbalsta gadījumos. Pamatojoties uz Procedūras regulas 27. pantu, 
Regula 794/2004 (175) (Īstenošanas regula) nosaka ikgadējo ziņojumu formu un saturu, 
tāpat arī citas detaļas, piemēram, termiņus un to aprēķināšanu un procentu noteikšanu 
nelikumīgi piešķirta atbalsta atmaksāšanas gadījumā.

339. Galvenais jaunās Īstenošanas regulas mērķis ir racionalizēt un vienkāršot 
procedūras, kas paredzētas dalībvalstu ziņojumiem un atskaitēm un kas nodrošinātu 
pārredzamību un juridisku skaidrību. Izmantojot izsmeļošas paziņojumu veidlapas, 
dalībvalstīm tiek doti skaidrāki norādījumi par to, kāda veida informācija Komisijai 
vajadzīga dažādu atbalsta pasākumu izvērtēšanai. Dalībvalstu iesniedzamajām 
ikgadējām atskaitēm tiks izmantots standartizēts formāts. Šiem uzlabojumiem vajadzētu 
paātrināt izvērtēšanas un pārskata procesu, jo tādējādi iespējams izvairīties no papildus 
informācijas pieprasīšanas no dalībvalstīm ar valsts palīdzību saistīto procedūru gaitā. 

(174) Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) 659/99, ar ko tiek nodrošināti detalizēti noteikumi par 
EK Vienošanās 93. panta ieviešanu, OV L 083, 27.3.1999., 1. lpp.

(175) Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) 794/2004, OV L 140/2004, 30.4.2004., 1. lpp. 
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340. Jauna, obligāta paziņojuma veidlapa uzlabo Komisijas efektivitāti plānoto 
valsts atbalsta pasākumu izvērtēšanā. Veidlapa satur rindu jautājumu, kas sagatavoti 
pēc pastāvošajām valsts atbalsta struktūrām un pamatnostādnēm. 

341. Šīs paziņojuma veidlapas redzamas Īstenošanas regulas I un II pielikumā un 
tajās sastopama: 

– vispārēja informācija, kas aizpildāma jebkurā gadījumā; 

– vienkāršota paziņojuma veidlapa, kurā norādāmas izmaiņas esošajos atbalsta 
pasākumos, kas norādīti Īstenošanas regulas 4. panta 2. punktā (176). Šajā veidlapā 
sniegtā informācija Komisijai ļauj uzraudzīt esošo atbalstu saskaņā ar EK 88. panta 
1. punktu. Tīri formāla vai administratīva rakstura izmaiņas un sākotnēji apstiprinātas 
palīdzības shēmas budžeta palielināšana, kas nepārsniedz 20 %, netiek uzskatītas par 
izmaiņām esošajā atbalstā, un tāpēc par tām paziņot nav nepieciešams; 

– apkopojošas informācijas lapas, kurās dalībvalstīm tiek doti precīzi norādījumi par 
to, kad paziņot par plānotajiem atbalsta pasākumiem, kurus varētu ietvert struktūras 
vai pamatnostādnes. Apkopojošās informācijas lapas nekādā veidā nemaina 
struktūras vai pamatnostādnes, bet tikai tās pārtulko konkrētos jautājumos, kas ļauj 
atvieglot paziņojuma apstrādi. 

342. Īstenošanas regulas 3. pantā sīkāk noteikts, kā notiek korespondence starp 
dalībvalstīm un Komisiju un otrādi. Ģenerālsekretariāts ir pirmais sākotnējo kontaktu 
punkts tikmēr, kamēr atbildība par valsts kontroli tiek sadalīta starp atsevišķiem 
Komisijas ģenerāldirektorātiem (ģenerāldirektorāti, kas atbild par konkurenci, 
transportu, lauksaimniecību un zivsaimniecību) un ir nodrošināta paziņojumu 
piekritība kompetentajam ģenerāldirektorātam. Kad ir noteikta šāda piekritība, visa 
tālākā korespondence notiek starp paziņojumu sūtījušo dalībvalsti un kompetentā 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru.

343. 3. pantā paredzēti arī noteikumi par to, kā tiek nodoti paziņojumi, kuri 
vajadzīgi, lai labotu kādas iepriekš pieļautas nepilnības. No 2006. gada 1. janvāra 
paredzēta obligātā elektroniskā komunikācija. Šis relatīvi tālais datums tiek paredzēts 
tāpēc, lai gan dalībvalstīm, gan Komisijai ļautu nodrošināt drošus tehniskos apstākļus 
šādiem ziņojumiem (177). Par līdz šim datumam noteikto komunikāciju 3. panta 

(176) Izmaiņas, kas paredzētas 4. panta 2. punktā, ir šādas: a) sākotnēji apstiprinātas atbalsta shēmas 
budžeta palielināšana, kas pārsniedz 20 % un b) apstiprinātas shēmas pagarināšana uz laiku līdz 
sešiem gadiem, bet arī stingrāku shēmas izmantošanas kritēriju noteikšana, atbalsta intensitātes 
samazināšana vai attaisnojamo izdevumu samazināšana vienkāršotā paziņojuma formā. Par 
stingrāku kritēriju noteikšanu nepieciešams paziņot (kaut arī tā rezultātā uzlabojas valsts atbalsta 
samazināšanas mērķu izpilde, ko vairākkārt atkārtojušas vairākas Eiropadomes sanāksmes), jo, pat 
ja tas var novest pie kopējā valsts atbalsta samazināšanās, atsevišķos gadījumos var mainīties 
atbalsta pasākumu raksturs un samazināties atbalsta veicinošā iedarbība. 

(177) Nosacījumi drošai un pareizai informācijas nodošanai, kā arī nodotās informācijas konfi dencialitātes 
saglabāšanai. Gada beigās turpinājās elektronisko veidlapu izstrāde, un sācies līdz 2005. gada 
vidum paredzētais izmēģinājuma posms. 
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5. punktā noteikts, ka faksi jāsūta uz to saņemošās puses norādīto numuru un ka faksa 
datums tiek uzskatīts par paziņojuma datumu tikai tad, ja desmit dienu laikā pēc 
komunikācijas pa faksu tiek saņemts oriģinālais dokuments uz papīra. 

344. 5. pantā noteikts, kā ikgadējie ziņojumi par pastāvošajām atbalsta shēmām 
strukturējami. Īstenošanas regula satur īpašus pielikumus ikgadējiem ziņojumiem 
lauksaimniecībā un zivsaimniecībā. Dalībvalstu ikgadējo ziņojumu iesniegšanas termiņš 
ir pagarināts (ne vēlāk kā līdz katra gada 30. jūnijam), kas ļauj iesniegšanai attiecīgajās 
Eiropadomes sanāksmēs laicīgi sastādīt valsts atbalsta progresa ziņojumu (skatīt zemāk 
sadaļā “Pārredzamība”) un veikt kārtīgu situācijas analīzi. Dažās jomās, piemēram, 
fi nanšu palīdzībā, precīzu skaitļu pieejamība ir atkarīga no atbalsta saņēmēja nodokļu 
deklarācijas. Tātad, attaisnotos gadījumos ir pieņemamas aplēses, ar nosacījumu, ka 
precīzi skaitļi tiek nosaukti līdz atskaites iesniegšanas perioda beigām. 

345. 8. pantā tiek paskaidroti noteikumi termiņu aprēķināšanai (178). Lūgumiem 
pagarināt termiņu jābūt labi pamatotiem, un tie jāiesniedz rakstiski ne vēlāk kā 2 dienas 
pirms sākotnēji noteiktā termiņa beigām. Tie nosūtāmi uz adresi, kuru uzrādījusi 
termiņu noteikusī puse.

346. Īstenošanas regulas V nodaļā dotas metodes procentu likmes noteikšanai 
gadījumiem, kad jālabo situācija. Kas attiecas uz seku novēršanu nelegāla atbalsta 
gadījumos, 11. pantā noteikts, ka, lai panāktu pilnīgu nelikumīgi izmaksātas palīdzības 
radīto fi nansiālo priekšrocību neitralizāciju, piemērojami salikti procenti (179). Izvēlētā 
pieeja atbilst pēdējiem Komisijas paziņojumiem (180) šajā jautājumā. Procentu likme 
aprēķināma, pamatojoties uz starpbanku maiņas likmi, un ja šādu likmju nav vai 
dalībvalstī nepastāv līdzīgs instruments, tad piemērojamo likmi nosaka Komisija ciešā 
sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti.

347. Kamēr pašu Īstenošanas regulu četru gadu laikā paredzēts pārskatīt, tās 
pielikumi tiks pakļauti nemitīgām izmaiņām paralēli likumdošanas procesam, kurā 
tiek uzlabotas pamatnostādnes un struktūras, vai pieņemti jauni noteikumi par valsts 
atbalstu atsevišķās jomās. 

348. Jāatzīmē, ka šī regula attiecas arī uz lauksaimniecību. Ar nolūku dalībvalstīm 
atvieglot paziņojumu veidlapu izmantošanu un to nodošanu Komisijai, ar lauksaim-
niecību saistītās paziņojumu veidlapas publicētas šajā adresē: http://europa.eu.int/
comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm. Ar regulu ieviests arī jauns, vienkār-

(178) Noteikumi paskaidro Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 par valsts 
atbalstu. 

(179) Koriģējošajiem pasākumiem jānodrošina stāvoklis, kāds bija pirms nelikumīgā atbalsta saņemšanas. 
Ar 2003. gada 8. maijā izdoto Komisijas paziņojumu kļūst skaidrs, ka nelikumīgs atbalsts nozīmē 
atbalsta saņēmēja nodrošinājumu ar fi nansējumu uz līdzīgiem noteikumiem, kādi ir vidēja termiņa 
bezprocentu aizdevumiem. 

(180) Komisijas paziņojums par procentu likmēm piemērojams, ja jāatgūst nelikumīgi piešķirtais valsts 
atbalsts, OV C 110, 8.5.2003. 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm
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šots valsts atbalsta atskaites formāts ziņojumu iesniegšanai lauksaimniecības nozarē. 
Arī šīs veidlapas pieejamas minētajā adresē.

1.2. Pētniecība un attīstība

349. Komisija 25. februārī pieņēma Regulu 364/2004, ar ko izdara grozījumus 
Regulā 70/2001 un ar ko, ietverot palīdzību pētniecībai un attīstībai, tiek paplašināts to 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) loks, kas atbrīvojams no nodokļiem (181). 

350. Atbalsts pētniecībai un attīstībai var veicināt ekonomisko izaugsmi, 
nostiprināt konkurētspēju un uzlabot nodarbinātību. Šāds atbalsts MVU ir ļoti svarīgs, 
jo viens no strukturālajiem MVU darba kavēkļiem ir grūtības tikt pie jaunākajiem 
tehnoloģiskajiem risinājumiem un tehnoloģiju ieviešanas. 

351. Komisija pieņēma, ka Kopienas valsts struktūrā atbalstam pētniecībai un 
attīstībai (182) MVU tiek mudināti censties veikt plašākus pētījumus un attīstīties, jo 
kopumā MVU tikai nelielu procentu no sava apgrozījuma var veltīt pētniecībai un 
attīstībai. Pamatojoties uz šīs struktūras izmantošanas pieredzi, Komisija izlēma 
atbrīvot no nodokļiem palīdzību, ko kopš iepriekšēja paziņojuma pētniecībai un 
attīstībai saņēmuši MVU. 

352. Šī veida valsts atbalstu turpinās regulēt struktūra – gan to, kas attiecas uz 
pasākumiem, kas uzskatāmi par valsts atbalstu EK 87. panta 1. punkta izpratnē, gan to, 
kas attiecas uz griestiem, zem kuriem var dot nodokļu atlaides. 

353. Ar nolūku veicināt pētījumu rezultātu izplatīšanu, MVU var saņemt nodokļu 
atlaides, ar ko sedz izmaksas par patentu iegūšanu un nostiprināšanu, kā arī citas 
rūpnieciskās tiesības, kuras rodas pētījumu un attīstības pasākumu gaitā. Lai šādu 
atbalstu saņemtu, nav obligāti, lai pētījumi, kas ļāvuši nonākt pie šādām tiesībām, 
būtu fi nansēti par valsts atbalsta līdzekļiem, bet pietiek, ka darbība uzskatāma par 
atbalstu pētniecībai un attīstībai. Atbalsts tehniski ekonomiskā pamatojuma pētījumos 
industriālajā pētniecībā un uzņēmuma sagatavošanā konkurencei attīstības stadijās 
saskaņā ar zināmiem nosacījumiem arī atbrīvojams no nodokļiem. 

354. Turklāt ar Regulu 364/2004 tiek ieviests noteikums par kopējiem atvieglo-
jumiem MVU, ja to darbība defi nējama kā “fundamentāla pētniecība”, “industriāla 
pētniecība” un “attīstība, sagatavojoties konkurencei” tāpat kā atbilstošajā Kopienas 
struktūrā, un MVU defi nīciju ierindo blakus tai, kas redzama MVU Rekomendācijā (183). 
Tā ietver arī nosacījumus par atbalsta intensitāti atkarībā no tā, vai reģionā, kurā izvei-
dots MVU, vai nozarē, kurā MVU strādā, iespējams iegūt reģionālo palīdzību. 

(181) OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.
(182) OV C 45, 17.2.1996.
(183) Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums par mikro, maza un vidēja lieluma uzņēmumu defi nīciju, 

OV L 124, 20.5.2003. 
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355. Par atbalstu, kurš neatbilst kopējo atvieglojumu noteikumu nosacījumiem, 
ieskaitot īpaši pielāgotu slieksni individuālo grantu saņemšanai, jāziņo, un tas vērtējams 
saskaņā ar Kopienas struktūru valsts atbalstam pētniecībai un attīstībai. 

1.3. Mācību atbalsts

356. Tāpat 25. februārī Komisija pieņēma Regulas Nr. 68/2001 (184) izmaiņas, (185) 
ar ko 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361 (186) ieviesa jaunu mikro, maza un vidēja 
lieluma uzņēmumu defi nīciju. Šī jaunā defi nīcija tiek izmantota kopš 2005. gada 
1. janvāra. 

1.4. Glābšana un pārstrukturēšana

357. Pēc pamatīgas 1999. gada “Glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnos-
tādņu” (187) pārskatīšanas Komisija 7. jūlijā pieņēma jaunas Kopienas “Pamatnostādnes 
valsts atbalstam grūtībā nonākušu fi rmu glābšanai un pārstrukturēšanai” (188), kuru 
mērķis bija sīkāk pārbaudīt valsts atbalstu glābšanā un pārstrukturēšanā, kā to iesaka 
2001. gada Stokholmas un 2002. gada Barselonas Eiropadomes noslēguma dokumenti. 
Tajos tika lūgts samazināt kopējo valsts atbalsta apjomu un pārvirzīt to vairāk uz hori-
zontāliem mērķiem. 

358. Neefektīvu fi rmu iziešana no tirgus pieder pie normālas tirgus darbības. 
Tam nevajadzētu kļūt par normu, ka uzņēmumu, kurš iekļuvis grūtībās, glābj valsts. 
Šāds atbalsts pieskaitāms viskropļojošākajām valsts atbalsta formām, un tā devusi 
iemeslu pilnīgi pretrunīgiem valsts atbalsta gadījumiem. Tātad, par likumu vajadzētu 
palikt Līgumā paredzētajam principam, kas kopumā šādu valsts atbalstu aizliedz, bet 
atkāpšanās no tā ir ierobežojama. 

359. Jaunajās pamatnostādnēs tādējādi ieviesti zināmā mērā stingrāki noteikumi 
par atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai, jo šis palīdzības veids tiek uzskatīts par 
viskritiskāko, kaut arī Komisija labi apzinās iespējamās sociālās sekas tādās situācijās, 
kad uzņēmumi savas vai ne savas vainas dēļ iekļuvuši grūtībās, kurās varētu piešķirt 
šāda veida atbalstu (189). 

(184) OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.
(185) Komisijas Regula (EK) Nr. 363/2004 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK “Līguma par 

palīdzību apmācībā” 87. un 88. panta piemērošanu, OV L 63, 28.2.2004.
(186) OV L 124, 20.5.2003.
(187) OV C 288, 9.10.1999.
(188) Komisijas paziņojums — Kopienas “Pamatnostādnes valsts atbalstam grūtībā nonākušu fi rmu 

glābšanai un pārstrukturēšanai”, OV C 244, 1.10.2004.
(189) Atbalsta sniegšanu fi rmām to glābšanā vai pārstrukturēšanā var attaisnot sociālās vai reģionālās 

politikas apsvērumi, nepieciešamība ņemt vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) labvēlīgo 
ietekmi uz ekonomiku, nepieciešamību uzturēt konkurenci tirgus struktūrā, ja uzņēmumu 
izputēšana novestu pie oligopola stāvokļa. No otras puses, nav attaisnojama vēlme fi rmu pie 
dzīvības uzturēt mākslīgi jomā, kurā ilgtermiņā vērojams uzņēmumu pārpalikums, vai ja tas var 
izdzīvot tikai atkārtotas valsts iejaukšanās gadījumā. 
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360. Ir nostiprināts princips “pirmā un pēdējā reize”, un atrisināts jautājums par 
to, kādos apstākļos atbalsts šādai fi rmai piešķirams, kas jāņem vērā, ja uzņēmums 
bankrotē un to pārņem cits uzņēmums. 

361. Glābšanas un pārstrukturēšanas pasākumiem nav tiesību izvēlēties nevienu 
no jauna izveidotu uzņēmumu, kurš par tādu tiek uzskatīts trīs gadus no tā darbības 
uzsākšanas attiecīgajā jomā. 

362. Pretēji iepriekš noteiktajām pamatnostādnēm, kuras, lai defi nētu, kas ir 
atbalsts glābšanai un kas atbalsts pārstrukturēšanai, bija stingras un problemātiski 
izmantojamas (190), jaunās pamatnostādnes ļauj ietvert atbalstu steidzamiem 
strukturāliem pasākumiem apmērā, kas uztur fi rmas uzņēmējdarbību periodā, kas 
nepieciešams piešķirtā atbalsta izmantošanai glābšanā. Dalībvalstīm ir iespēja atbalstam 
glābšanā izvēlēties vienkāršotu procedūru. Pāreja no atbalsta glābšanai uz atbalstu 
pārstrukturēšanai tādējādi ir nosakāma vienkāršāk: kad izveidots pārstrukturēšanas 
plāns, tālākais atbalsts tiek uzskatīts par atbalstu pārstrukturēšanā. 

363. Ieviesta un paskaidrota ir prasība pēc nozīmīga atbalsta saņēmēja ieguldījuma 
un devuma pārstrukturēšanas procesā. Šīs paša atbalsta saņēmēja devuma mērķis 
ir divējāds – parādīt, ka saprātīgā laika periodā ir ticama pārstrukturētā uzņēmuma 
dzīvotspēja tirgū un garantēt, ka atbalsts ir minimālais, kas nepieciešams dzīvotspējas 
atjaunošanai, kamēr tiek novērsti traucējumi konkurencē. Ar to Komisija domā arī 
pasākumus, kas samazina konkurentu ietekmi. 

364. Jaunās Komisijas “Pamatnostādnes valsts atbalstā grūtībā nonākušu fi rmu 
glābšanai un pārstrukturēšanai” ir piemērojamas no 2004. gada 10. oktobra līdz 
2009. gada 9. oktobrim. 

365. Jaunās pamatnostādnes nozīmē arī ievērojamas izmaiņas noteikumiem, kas 
piemērojami lauksaimniecības nozarē. 

• Nākotnē noteikumi atbalstam lauksaimniecības produktus pārstrādājošo un tirgojošo 
uzņēmumu pārstrukturēšanā būs tieši tādi paši kā citās nozarēs. Tas dalībvalstīm 
ievērojami labāk ļaus pieturēties pie konsekventiem MVU pārstrukturēšanas 
režīmiem visās nozarēs. Iepriekšējais princips, ka pat maziem uzņēmumiem jāpiedāvā 
alternatīvas pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanai, ir atcelts. Princips “pirmā un 
pēdējā reize” attiecas ne vairs uz piecu, bet desmit gadu periodu. 

• Daži īpaši noteikumi tiek saglabāti tikai zemniekiem. Pirmkārt, tie visi ir vienkāršoti, 
jo dalībvalstīm ļauj visos gadījumos (ne tikai tad, ja pārstrukturēšana attiecas tikai uz 
maziem lauksaimniecības uzņēmumiem) drīzāk nozares, nevis atbalstu saņemošās 
saimniecības līmenī ieviest ražotspējas ierobežojumus. 

(190) Saskaņā ar 1999. gada Pamatnostādnēm vienlaicīgs atbalsts glābšanai un pārstrukturēšanai nebija 
iespējams, tomēr šāda iespēja dažos gadījumos ir vēlama, lai veiktu zināmus pārstrukturēšanas 
pasākumus jau procesa sākumā.
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• Precizēts, ka ražotspējas ierobežojumiem jābūt pastāvīgiem (un ne tikai uz pieciem 
gadiem). Atvērtu zemnieku saimniecību atpakaļ ražošanā var ielaist tikai pēc 
15 gadiem. 

• Vienkāršotas prasības par minimālo slēgšanas ražotspēju. 

• Ja slēgšanas ražotspēja tiek paredzēta nozares līmenī, tai jābūt sasniegtai gada laikā 
pirms atbalsta garantēšanas. Lai nodrošinātu, ka slēgšana netiek apieta, dalībvalstij 
jāuzņemas negarantēt atbalstu ražotspējas palielināšanai piecu gadu laikā. 

• De minimis slieksnis, zem kura netiek prasīta ražotspējas slēgšana, ir vienkāršots un 
pārformulēts. Kamēr atbalsts restrukturizācijā netiek garantēts par vairāk kā 1 % no 
attiecīgās nozares ražotspējas jebkurā 12 mēnešu ilgā periodā, ražotspējas slēgšana 
netiek prasīta.

366. Paziņojumi par atbalstu glābšanā un pārstrukturēšanā, kas reģistrēti pirms 
2004. gada 10. oktobra, tiks pārbaudīti, ņemot vērā paziņojuma iesniegšanas laikā 
spēkā esošos kritērijus. Tomēr tā atbalsta garantēšana, kas saņemta bez Komisijas 
apstiprinājuma, tiks pārbaudīta balstoties uz jaunajām pamatnostādnēm, ja daļa vai viss 
atbalsts tiek garantēts pēc publikācijas Ofi ciālajā Vēstnesī, t.i., 2004. gada 1. oktobrī.

2. Kuģu būve

367. Komisija un Korejas valdība pēc konkurences kropļojumiem pasaules 
tirgū 2000. gada 22. jūnijā parakstīja līgumu, kura mērķis bija atjaunot taisnīgas un 
pārskatāmas konkurences apstākļus pasaules tirgū. Šo līgumu Korejas valdība neieviesa 
pareizi. 2002. gadā Padome izņēmuma kārtā un uz laiku pieņēma “Pagaidu aizsardzības 
mehānismu” (PAM) (191) un Komisija izlēma uzsākt strīda nokārtošanas procesu (192) 
un saskaņā ar PTO noteikumiem pieprasīja konsultācijas. Šo konsultāciju rezultātā 
nekāds apmierinošs rezultāts netika panākts. Kopiena tad PTO strīdu izskatīšanas 
institūcijai pieprasīja izveidot grupu Korejas kuģu būvēšanas prakses izskatīšanai. Pa 
to laiku ar 2004. gada martu beidzās PAM darbības termiņš un Padome mehānisma 
darbību pagarināja līdz 2005. gada 31. martam (193). 

PAM shēmas

368. Piecas dalībvalstis (Vācija, Dānija, Nīderlande, Francija un Spānija) 2003. gadā 
pieņēma valsts atbalsta programmas, kas balstījās uz 2002. gada PAM noteikumiem 
un ko vajadzēja apstiprināt Komisijai. Šīs shēmas beidza darboties 31. martā. 
2004. gadā Komisija apstiprināja papildināto PAM un pagarināja Dānijā (194), 

(191) Padomes 2002. gada 2. jūlija Regula Nr. 1177/2002, OV L 172, 1. lpp.
(192) Komisijas 2002. gada 8. oktobra lēmums 2002/818/EK saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 386/94 

par Korejas tirdzniecības praksi, kas ietekmē tirdzniecību ar komercpārvadājumu kuģiem, OV 
L 281, 19.10.2002., 15. lpp. 

(193) Padomes 2004. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 502/2004, OV L 81, 19.3.2004., 6. lpp. 
(194) Valsts palīdzība N 242/2004, 14.7.2004., Lēmums Nr. C(2004) 2832, OV vēl nav publicēts.
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Francijā (195) un Spānijā (196) darbojošās shēmas līdz 2005. gada 31. martam, kā arī 
pieņēma jaunu shēmu, kas bija paredzēta Itālijai (197).

369. Pēc šīm shēmām līdz 6 % apmērā no līguma vērtības tiek sniegta tiešā palīdzība 
kuģubūvētavām konteineru kuģu, dažādu produktu tankkuģu, ķīmisko vielu tankkuģu 
un sašķidrinātās dabasgāzes kuģu būvē. Lai no šī ierobežotā atbalsta gūtu labumu, 
galīgajiem līgumiem par kuģu būvi jābūt noslēgtiem līdz 2005. gada 31. martam.

3. Lauksaimniecība: politikas izstrāde un tiesību aktu 
iniciatīvas 2004. gadā

De minimis regula

370. Komisija 6. oktobrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 1860/2004 par EK 87. un 
88. panta piemērošanu, de minimis atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēs (198). Noteikumā paredzēts, ka trīs gadu laikā kopš paziņošanas par to valsts 
palīdzība 3000 euro apmērā uz zemnieku un zvejnieku tiek atbrīvota no nodokļiem. 
Šī iniciatīva ir noderīga, lai krīzes situācijā palīdzētu zemniekiem un zvejniekiem. 
Lai izvairītos no kropļojumiem konkurencē, dalībvalstis garantē, ka uz šādu atbalstu 
šo trīs gadu laikā attiecas kopējās saņemtās summas griesti, kas ir aptuveni 0,3 % no 
lauksaimnieciskās vai zivsaimniecības ražošanas apjoma. Dalībvalstis bez iepriekšēja 
Komisijas apstiprinājuma drīkst piešķirt atbalstu, kas atbilst noteikumu nosacījumiem, 
tomēr tām atbalsts jāreģistrē, lai pierādītu, ka griesti tiek ievēroti.

371. Ja visas dalībvalstis šo iespēju pilnībā izmantotu, tad ES kopā vidējais 
de minimis atbalsts būtu aptuveni 317 miljoni euro gadā lauksaimniecībā un ap 
27 miljoni euro gadā zivsaimniecībā. Lai dalībvalstīm piedāvātu elastīgākas iespējas, 
regulā noteikts apmērs, kāds ievērojams trīs gadu periodā (nevis gadā). Apjomu, kādu 
katra dalībvalsts drīkst garantēt trīs gadu laikā, aprēķināja Komisija un tas noteikts 
pielikumā. Trīs gadu periodi ir mobili, tāpēc katrs jauns de minimis garantētais atbalsts 
nosakāms iepriekšējiem trim gadiem.

372. Dalībvalstis de minimis atbalstu drīkst garantēt jebkādā veidā, kā tām patīk. 
Noteikumos tomēr paredzēti daži ierobežojumi, lai izvairītos no kropļojumiem, t.i., 
nedrīkst subsidēt eksportu, to nedrīkst saistīt ar tirgū ievietoto preču apjomu, kā arī 
nedrīkst izveidot atsevišķu kontingentu, kas sastāv no valstī ražotajām precēm.

373. Šis jaunais noteikums ir spēkā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 
beigām. 

(195) Valsts palīdzība N 138/2004, 19.5.2004., Lēmums Nr. C(2004) 1808, OV vēl nav publicēts.
(196) Valsts palīdzība N 333/2004, 21.1.2004., Lēmums Nr. C(2004) 4207, OV vēl nav publicēts.
(197) Valsts palīdzība N 59/2004, 19.5.2004., Lēmums Nr. C(2004) 1807, OV vēl nav publicēts.
(198) OV L 352, 28.10.2004., 4. lpp. 
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374. Ar mērķi samazināt uz vienu atbalsta saņēmēju izmaksāto summu, noteikt 
garantēšanas metodi un kopējo sniedzamā atbalsta lielumu, pirms noteikuma 
pieņemšanas Komisija lauksaimniecībā jau izmantoja de minimis pieeju šādos 
gadījumos:

• “Palīdzība piena ražotājiem (Parmalat)”– Francija (199). 14. jūlijā Komisija izlēma, ka 
atbalsts būs aptuveni 200 000 euro uz apmēram 120 piena ražotājiem, kuriem netika 
samaksāts par viņu Parmalat piegādāto produkciju, – atbalsts bija de minimis un 
tāpēc uz to neattiecās EK 87. panta 1. punkts. Atbalsta intensitāte nevienā gadījumā 
nebija lielāka par 2000 euro uz ražotāju. Atbalsts tika sniegts, daļēji pārņemot 
aizkavētos aizņēmumu procentus un pamatsummas apmērā līdz ikgadējiem 10 %, 
bet ne vairāk kā 2000 euro uz atbalsta saņēmēju. 

• “Steidzami pasākumi lauksaimniecībā (Parmalat)” – Itālija (200). Komisija 14. jūlijā 
izlēma, ka atbalsts aptuveni 995 euro uz atbalsta saņēmēju (kopējā summa 
1,327 miljoni euro gadā un kopā 3,98 miljoni) ir de minimis un tāpēc uz to neattiecas 
EK 87. panta 1. punkts. Atbalsts tika nodrošināts, 12 mēnešus atceļot sociālās iemaksas 
zemniekiem, kuri Parmalat bija piegādājuši savu produkciju, bet nebija saņēmuši 
par piegādāto pienu samaksu. Komisija secināja arī to, ka šiem zemniekiem tika 
piedāvātas garantijas subsidējošu kredītu veidā no īpaša bankas garantiju fonda, kas 
valsts atbalstu neietvēra, jo subsīdijas tika izsniegtas saskaņā ar tirgus principiem. 

• “Atbalsts ražotāju organizācijām” – Spānija (201). Komisija 7. maijā pieņēma 
galīgo lēmumu par valsts atbalstu, kuru Spānija paredzēja garantēt olīvu ražotāju 
organizācijām Ekstremadūrā. Tā konstatēja, ka šis nebija valsts atbalsts EK 87. panta 
1. punkta izpratnē. Atbalsts tika nodrošināts, lai fi nansētu izmaksas, kas radušās, 
piesakoties uz Kopienas atbalstu olīveļļas ražotājiem, un summa bija ap 12 euro uz 
iesniegumu. Lēmumā tika konstatēts, ka ražotāju organizācijas, atbalsta saņēmēji, 
turpina savu darbu olīveļļas ražotāju labā. Atbalsts tādējādi nozīmē biedru maksu 
samazinājumu vai atcelšanu atbalstu saņemošajā organizācijā. Šī iemesla dēļ īstie 
atbalsta nodrošinātā labuma guvēji ir tie, kuriem tiek samazinātas ikgadējās dalības 
maksas. Tā kā kopējais atbalsta shēmas budžets ir 120 200 euro gadā, un ražotāju 
skaits, kuri šādu atbalstu saņem, saskaņā ar iesniegto informāciju ir 11 500, gadā uz 
atbalsta saņēmēju saņemtais atbalsts ir 10,4 euro.

• “Kompensācija par 2003. gada sausumu” – Francija (202). 20. oktobrī Komisija izlēma 
necelt iebildumus par valsts atbalstu zemniekiem, kurus skāra 2003. gada sausums. 
Subsīdiju elements bija notecējušo aizņēmumu procentu pārņemšana (20 miljoni 
euro), kas tika uzskatīta par de minimis (203). 

(199) N 145/2004.
(200) N 33/A/2004.
(201) C 50/02 (no N 371/2001).
(202) NN 154/2003.
(203) Sīkāku informāciju skatīt nodaļā “Lietas”.
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• “Atbalsts BSE krīzē” - Itālija (204). Komisija 1. decembrī ar atpakaļejošu spēku Itālijai 
atļāva garantēt valsts atbalstu izmaksu kompensācijai, ko radīja specifi sko riska 
materiālu iznīcināšana un zema riska materiālu uzglabāšana, kā arī atbalsts par 
negūtajiem ienākumiem gaļas ražotājiem, kas radās 2001. gada BSE krīzes rezultātā. 
Negūto ienākumu dēļ saņemtais atbalsts lejupejošajā nozarē sedza zaudējumus 
103,25 euro apmērā uz vienu daļu un tika atzīts par de minimis (205).

Regula grupāliem atbrīvojumiem no ziņošanas

375. Jaunā Komisijas Regula Nr.1/2004, kas stājās spēkā 2004. gada 24. janvārī, 
garantē dažāda veida valsts atbalsta atbrīvošanu no ziņošanas, ja tas ir paredzēts 
maziem un vidēja lieluma lauksaimniecības uzņēmumiem (206). Dalībvalstīm par šādu 
atbalstu vairāk nav jāziņo Komisijai un jāiegūst tās apstiprinājums.

376. Saskaņā ar regulas 3. un 19. pantu, lai no ziņošanas tiktu atbrīvotas individuālas 
atbalsta vai palīdzības shēmas, dalībvalstīm “vēlākais 10 darba dienas pirms atbalsta 
shēmas stāšanās spēkā vai jebkādas individuāla atbalsta garantēšanas ārpus jebkādas 
shēmas, kas ar šo Regulu tiek atbrīvots no ziņošanas, [..] ar nolūku publicēt “Eiropas 
Savienības Ofi ciālajā vēstnesī” Komisijā pielikumā I paredzētajā formā jāiesniedz ziņu 
apkopojums par katru šādu atbalsta shēmu.”

377. Saskaņā ar šo procedūru dalībvalstis Komisijas nodaļām jau ir nosūtījušas 
apkopojumus par aptuveni 70 dažādiem pasākumiem, kurus Komisija publicējusi 
interneta tīklā (207). 

Esošo pamatnostādņu izmantošana: augstas kvalitātes produktu virzīšana tirgū un 
reklamēšana

378. Komisija 2004. gadā pieņēma lēmumus par vairākiem valsts atbalsta 
gadījumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu virzīšanu tirgū un reklamēšanu. 
Šie gadījumi Komisijai ļāva 

– noskaidrot un attīstīt Pamatnostādņu izmantošanu lauksaimniecības produktu 
kā augstas kvalitātes preču reklamēšanā un kritēriju izveidē, lai kvalifi cētu to, 
ko var uzskatīt par “augstas kvalitātes produktu”, atsaucoties uz Regulas (EK) 
Nr.1257/1999 24. panta b) daļas 3. apakšpunkta nosacījumiem, ko groza ar Regulu 
(EK) Nr.1783/2003 (208);

(204) NN 151/2002 (no N 113/B/2001).
(205) Sīkāku informāciju skatīt turpmāk nodaļā “Lietas”. 
(206) Komisijas 2003. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 1/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību (OV L 1, 3.01.2004.). 

(207) Skatīt: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
(208) NN 34/A/2000 – “Kvalitātes programmas un kvalitātes zīmes, AMA Biosiegel un AMA Gütesiegel”– 

Austrija – un lieta Nr. 195/2003 “MLC augstas kvalitātes liellopu un aitas gaļas reklāma” un 
Nr. 196/2003 “MLC augstas kvalitātes cūkgaļas reklāma” – Apvienotā Karaliste.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
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– noteikt robežas valsts atbalsta garantēšanā tā sauktajai “kopīgajai virzīšanai tirgū”, 
piemēram, robežas tiešai saistībai starp mārketinga organizāciju un individuāliem 
uzņēmumiem (“Reklāmas pamatnostādņu” 29. punkta izpratnē reklāmas 
pasākumi, kurus kopīgi fi nansē sabiedriski fondi un viena vai vairākas konkrētas 
fi rmas, uzskatāmi par noteikumiem neatbilstošiem, jo mērķa grupa, t.i., patērētājs, 
iespējams, nespēj atšķirt, vai reklāmas pasākums reklamē vienu vai vairākas 
konkrētas fi rmas, un vai tas veido daļu no sabiedriski atbalstītas kampaņas, vai 
ne) (209);

– noskaidrot savu pozīciju jautājumos par atbalstu preču izcelsmes apzīmējumu 
reklāmā (210) un noteiktās vispārējās pamatnostādņu prasībās (211).

4. Zivsaimniecība

379. Jauni noteikumi attiecībā uz valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei stājās 
spēkā 2004. gada 1. novembrī. Šie noteikumi saskaņo valsts atbalstu ar pārskatīto 
kopējo zivsaimniecības politiku, ko pieņēma 2002. gada decembrī. Šie jaunie noteikumi 
paredz grupālo atbrīvojumu dažiem atbalsta veidiem, par kuriem dalībvalstīm pirms to 
īstenošanas vairs nav jāpaziņo Komisijai, kā arī jāiegūst tās apstiprinājums. Par valsts 
atbalstu zivsaimniecības nozarei, uz kuru neattiecas grupālā atbrīvojumaregula (212), 
arvien vēl ir jāpaziņo Komisijai. Uz šādu valsts atbalstu attieksies jaunās Pamatnostādnes 
valsts atbalsta izskatīšanai zivsaimniecībā un akvakultūrā (213), kuras arī stājās spēkā 
2004. gada 1. novembrī.

380. Pasākumi, uz ko attiecas grupālie izņēmumi, attiecas uz atbalstu, kurš, maz 
ticams, ka spēj apdraudēt konkurences saglabāšanu vai kropļot to veidā, kas traucē 
sabiedrības interesēm, un uz ko tādējādi diez vai attieksies Komisijas izmeklēšanas 
procedūras. Šādam atbalstam jāatbilst strikti noteiktiem, izņēmumu noteikumos 
paredzētajiem kritērijiem, kas precīzi atbilst tiem, pēc kuriem darbojas ES fondi 
saskaņā ar “Zivsaimniecības vadības fi nansēšanas instrumentu” (ZVFI).

381. Grupālā atbrīvojuma pasākumi attiecas uz atbalstu, kas tiek garantēts maza 
un vidēja lieluma uzņēmumiem (MVU) apmērā, kas nepārsniedz 1 miljonu euro, 
vai atbalstu, kas paredzēts pasākumu fi nansēšanai un kura maksimālais apjoms ir 
2 miljoni euro. 

(209) N 571/02 “CMA veicināšanas fonda likums” Vācija.
(210) Lieta par atbalstu N 195/2003 “MLC augstas kvalitātes liellopu un aitas gaļas reklāma” un lieta 

N 196/2003 “MLC augstas kvalitātes cūkgaļas reklāma” – Apvienotā Karaliste.
(211) N 175/03 “Gaļas un lopu Komisijas vispārējā gaļas reklāmas shēma” – Apvienotā Karaliste un lieta 

Nr. C 78/2003 (no NN 36/98, no N 610/97) “Sicīlijas preču reklāma” (reģionālā likuma Nr. 27/1997 
4. pants) – Itālija (Sicīlija).

(212) Komisijas 2004. gada 8. septembra Regula (EK) Nr. 1595/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta 
piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar 
zivsaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (OVL 291, 14.9.2004., 3. lpp.)

(213) OVC 229, 14.9.2004., 5. lpp.
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382. Lai nodrošinātu pareizu šāda atbalsta iedalīšanu, Komisija veic uzraudzību un 
ievāc vienkāršotu informāciju par sniegt paredzēto atbalstu, tā tiek publicēta interneta 
tīklā un Ofi ciālajā Vēstnesī, pēc tam par to ziņojot. 

5. Ogles un transports

Ogļu ieguves nozare

383. Eiropas Savienības paplašināšana palielinājusi ogļu ieguves valstu skaitu no 
trim (Vācija, Apvienotā Karaliste, Spānija) uz septiņām, jo nākusi klāt Polija, Čehijas 
Republika, Slovākija un Ungārija. Neskatoties uz neseno ievērojamo reālo preču tirgus 
cenas pieaugumu oglēm, liela daļa Eiropas ogļu industrijas bez ievērojamām valsts 
subsīdijām paliek nekonkurējoša. Vācija, Polija un Ungārija Komisijai paziņoja par 
saviem restrukturizācijas plāniem nākošajiem gadiem. Komisija ir uzsākusi formālo 
procedūru Spānijas ogļu industrijas restrukturizācijas plāniem.

Transporta nozare

384. Komisija turpina labvēlīgu piekļuvi sabiedriskajam fi nansējumam, ar ko tiek 
veicināti videi draudzīgi transporta veidi, kas palīdzētu samazināt ceļu transporta 
apjomu. Tādējādi dzelzceļi tiek uzskatīti par galveno Kopienas transporta politikas 
elementu, ar ko pārnesot līdzsvaru transporta veidu starpā, iespējams attīstīt ilgtspējīgu 
transporta sistēmu. Dzelzceļa atdzīvināšana ir viens no lielākajiem mērķiem. Dzelzceļa 
transports atkal jāpadara pietiekami konkurētspējīgs, lai kļūtu par vienu no vadošajiem 
transporta sistēmas dalībniekiem paplašinātajā Eiropā. Dzelzceļa tirgus atvēršana ir 
viens no būtiskākajiem dzelzceļa atdzīvināšanas priekšnoteikumiem. Līdz 2008. gadam 
pilnībā tiks atvērts Eiropas kravas tīkls gan starptautiskā, gan valstu ietvaros. Ar jaunu 
dzelzceļa uzņēmumu ienākšanu nozarei jākļūst konkurētspējīgākai un jāveicina valstu 
vietējo uzņēmumu pārstrukturēšanās. 

385. Izveidotā prakse tika attiecināta uz kombinēto transporta nozari. Komisija 
sevišķi atbalstīja dažādas atbalsta shēmas, kuru mērķis ir kompensēt kombinētā 
transporta izmaksas.

386. Attiecībā uz ceļu transporta nozari tika izskatīti lielu uzņēmumu pārstruktu-
rēšanas plāni.

387. Jūras transporta jomā pirmo reizi tika piemērotas jaunās kopienas 
Pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportā (214). Komisija īpaši nodrošināja, 
lai dalībvalstis veiktu pietiekamus, šo pamatnostādņu ieteiktos pasākumus.

388. Gaisa transporta nozarē šajā gadā svarīgs ir bijis Komisijas lēmums Ryanair–
Charleroi lietā. Ar šo lēmumu Komisija atzina, ka ierobežotie valsts atbalsta apjomi ir 
attaisnojami, lai nodrošinātu labāku sekundāro lidostu noslodzi, jo jaunas transporta 

(214) OV C 13, 17.1.2004., 3. lpp. 
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līnijas dod labumu reģionam un samazina gaisa satiksmes pārslogojumu. Tam sekos 
pamatnostādnes lidostu fi nansēšanā un jaunu līniju izveidē, kam vajadzētu noskaidrot 
reģionālo lidostu attīstības iespējas tirgū, ievērojot Kopienas noteikumus.

6. Sabiedriskie pakalpojumi / vispārējo (ekonomisko) 
interešu pakalpojumi 

389. Sabiedrisko pakalpojumu nozīmi dalībvalstīm izceļ nesenā, plašā, publiskā 
diskusijā par visiem šādu pakalpojumu aspektiem, ieskaitot veidu, kādā tie sniedzami, 
kā arī faktu, ka ES Konstitūcijas projektā tie tiek pieminēti tiešā viedā. 

390. Konkurences politikas jomā Komisija risināja jautājumu par to, cik tālu, 
vadoties no valsts atbalsta viedokļa, kompensācija par vispārējās ekonomiskās nozīmes 
pakalpojumu (VENP) sniegšanu var izkropļot konkurenci. Pēc sprieduma Altmark (215) 
lietā par kompensācijas kvalifi cēšanu kā valsts palīdzību Komisija izstrādāja trīs 
priekšlikumus, kuru nolūks ir Tiesas noteiktos kritērijus ieviest praksē: 

Kopienas struktūra sabiedrisko pakalpojumu kompensēšanai

391. Kopienas struktūrā valsts atbalstam sabiedrisko pakalpojumu kompensācijas 
veidā tiek paskaidroti kritēriji, pēc kuriem Komisija dalībvalstīm paredz piekļuvi ar 
valsts atbalsta noteikumiem regulētajām sabiedrisko pakalpojumu kompensācijām. 

392. Tiesa norādīja, ka šāda kompensācija nenozīmē valsts atbalstu, ja citu 
nosacījumu starpā, summa noteikta saskaņā ar patiesu un efektīvu, konkurences 
regulētu piedāvājumu konkursa procedūru vai, pamatojoties uz izmaksām, ar kurām 
labi vadīts vidēja lieluma uzņēmums saskartos, sniedzot šādus pakalpojumus. Šādā 
veidā VENP sniegšanas efektivitātei vajadzētu pieaugt, nepakļaujot briesmām savu 
darbību. Citos gadījumos kompensācija nozīmē valsts atbalstu un par to jāziņo. Šāds 
deklarējamais atbalsts atbilst EK 86. panta 2. punktam, ja tas ir nepieciešams VENP 
darbībai un neietekmē tirdzniecības attīstību valstī tādā mērā, kas būtu pretējs Kopienas 
interesēm. 

393. Saskaņā ar EK Līguma 86. pantu un attiecīgajiem precedentiem izriet, ka 
dalībvalstīm VENP gadījumos paliek liela rīcības rezerve. Izvērtējot to saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem, tomēr ir nepieciešams, lai uzņēmumiem, kuri sniedz VENP, šo 
darbu attiecīgā dalībvalsts būtu īpaši uzticējusi. Tātad, uzdevums sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus tiek prasīts, lai noteiktu attiecīgos uzņēmuma un valsts (attiecīgās valsts, 
reģiona vai vietējās pašvaldības iestādes) pienākumus. Šajā uzdevumā jāparedz: 

– precīzi defi nēts pienākums sniegt sabiedrisko pakalpojumu; 

– uzņēmums(-i) un attiecīgā teritorija; 

(215) EK Tiesas 2003. gada 24. jūlija lēmums lietā C-280/00. Skatīt 2003. gada Ikgadējā konkurences 
ziņojuma 621. punktu. 
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– jebkādas ekskluzīvas uzņēmumam piešķirtas tiesības;

– kompensācijas aprēķins un pārskats par to, ieskaitot saprātīgu peļņu;

– kārtība, kādā jāatmaksā pārmaksāta kompensācija, un jebkādi valsts pasākumi 
gadījumā, ja kompensācija nav piešķirta pietiekamā apmērā.

394. Struktūras projekts ietver detalizētus noteikumus par komponentiem, kurus 
var ietvert kompensācijas aprēķinā, un nosaka, ka par jebkādām uzņēmumam par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem garantētām kompensācijām pirms to izsniegšanas 
jāziņo Komisijai. 

Lēmums par atbrīvošanu no ziņošanas 

395. Saskaņā ar EK 86. pantu ieteiktais lēmums ļautu par noteiktiem  
kompensācijas pasākumiem iepriekš neziņot. Tas būtu noteiktu sliekšņu gadījumā, kā 
arī kompensācijām, kuras garantē specifi skiem sabiedriskiem pakalpojumiem, sevišķi 
slimnīcām un sociālajām mītnēm, bet arī jūras līnijām uz salām, kas tiek garantētas 
saskaņā ar nozares noteikumiem un satiksmei, kurā ikgadējais pasažieru skaits 
nepārsniedz 100 000 pasažieru. 

396. Šeit paredzētais izņēmums balstās uz pieņēmumu, ka risks izkropļot 
konkurenci šādiem pakalpojumiem sniegtas kompensācijas rezultātā ir neievērojams 
vai tāda nav vispār. 

397. Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstīm būtu pienākums līdzīgi kā izņēmumu 
noteikumu gadījumā Komisijai nodrošināt visas tās informācijas saglabāšanu, kas 
nepieciešama, lai izvērtētu kompensācijas atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. 
Tomēr šāda informācija būtu sniedzama tikai pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma.

Pārredzamības direktīvas grozījums

398. Trešais elements attiecas uz grozījumu Pārredzamības direktīvā (216). 
Šis grozījums skaidro, ka, pat ja kompensācija par sniegtajiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem nav atzīstama par valsts atbalstu, attiecīgajiem uzņēmumiem jāuztur 
atsevišķi rēķini, ja tie sniedz pakalpojumus, kas neattiecas uz VENP. Šādi atsevišķi 
rēķini ir nepieciešami, lai noteiktu uz VENP attiecināmās summas un aprēķinātu 
pareizu kompensācijas summu.

399. Šie trīs dokumentu projekti tika publicēti, lai, pirms to pieņemšanas tuvā 
nākotnē konsultētos ar sabiedrību un izrunātu šos jautājumus ar citām institūcijām (217). 
Tās Komisijai ļauj pildīt savu uzdevumu, kas nodrošina pareizu VENP darbību ES un 
valsts kompensāciju saņemšanu apmērā, kas nepieciešams to sniegšanai. No otras 

(216) Direktīva 80/723/EEK, pēdējoreiz grozīta ar Direktīvu 2000/52/EK (OV L 193, 29.7.2000.).
(217) Skatīt http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
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puses, administratīvais darbs, kas nepieciešams, lai pārbaudītu, vai kompensāciju 
apmērs netiek pārsniegts, konkurenci nekropļo un tirgu ietekmē ļoti minimāli.

7. Pārredzamība 

400. Katru gadu no dalībvalstīm tiek savākta informācija par visiem esošajiem 
valsts atbalsta pasākumiem kopā ar ekonomiskajiem rādītājiem, kas raksturo valsts 
atbalsta situāciju ES, un tā veido pamatu 2001. gada jūlijā izdotajam valsts atbalsta 
progresa ziņojumam (218). Katru gadu tiek izdotas divas progresa ziņojuma redakcijas. 

401. Līdz šim pavasarī atjaunotie progresa ziņojuma dati aptvēra periodu t-2, t.i. 
2002. gada dati parādījās 2004. gadā. Kā daļu no jaunajām izmaiņām ikgadējās atskaites 
kārtībā Komisija un dalībvalstis apņēmušās samazināt šo laika nobīdi, tā ka 2004. 
gada atjaunotajiem progresa ziņojuma datiem jābūt publicētiem 2005. gada rudenī. 
Šādā veidā rudenī progresa ziņojumā ietvers pēdējos datus un pavasarī nodrošinās 
analītiskāku izvēlētā temata izklāstu. Iepriekšējie progresa ziņojumi ietvēra aprakstu 
par atbalstu reģionos, kuri to saņēmuši, par atbalstu glābšanai un restrukturizācijai, 
atbalstu pētniecībai un attīstībai un atbalstu MVU.

402. Progresa ziņojuma atjaunojumi 2004. gada rudenī tika pieņemti 16. 
novembrī (219). Galvenā uzmanība ar šo atjaunoto informāciju tiek pievērsta valsts 
atbalstam situācijai desmit jaunajās dalībvalstīs četru gadu periodā pirms uzņemšanas 
(2000.-2003. gads). Šī rudens izdevuma otrā daļa ietver pārskatu par dalībvalstu 
pieņemtajiem pasākumiem, lai ieviestu Lisabonas programmu un sekotu Padomes 
secinājumiem par valsts atbalstu. Konkrētāk, tas ietver atbalsta samazināšanu, atbalsta 
pārvirzīšanu horizontālu mērķu sasniegšanai un palīdzības efektivitātes izvērtējumu. 
Pēdējā daļā, tāpat kā visās progresa ziņojuma atjaunotajās versijās, ietverts to Komisijas 
pasākumu apkopojums, kas paredzēts valsts palīdzības kontroles modernizācijai un 
vienkāršošanai.

(218) Progresa ziņojums aizvieto “Pārskatus par valsts atbalstu”, kuru pārtrauca pēc 9. pārskata 
2001. gadā. Tiešsaistes režīmā progresa ziņojums pieejams Konkurences ģenerāldirektorāta 
tīmekļa vietnē, un papildus informācijai papīra versijā tajā ietverti galvenie rādītāji un statistikas 
tabulas. 

(219) http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. 
Pieejamas kopsavilkuma versijas franču un vācu valodā. Skatīt arī izlaidumu IP/04/1356.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html
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B – LIETAS

1. Liberalizētie tirgi

Beļģija: Lepensijas pirmā līmeņa administrēšanas pienākuma nodošana 
no Belgacom Beļģijas valstij. (220)

403. Beļģijas iestādes 2003. gada oktobrī informēja Komisiju par līgumu starp 
Belgacom, Beļģijas valsti un privātajiem akcionāriem par tā sauktā “pirmā pensiju 
līmeņa” un ar to saistīto pienākumu nodošanu no Belgacom civilajiem ierēdņiem 
Beļģijas valstij (“pirmā līmeņa” pensijas parasti ir tās, kuras nodrošina kopējā katras 
valsts sociālās drošības sistēma). 

404. Kad 1992. gadā uzņēmums Belgacom tika izveidots par sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību, Belgacom nācās administrēt un fi nansēt bijušo civilo ierēdņu pēc likuma 
saņemamās pensijas. Tas faktiski nozīmēja, ka pensijas bijušajiem civilajiem ierēdņiem 
izmaksāja uzņēmums, un uzņēmumam arī bija jānodrošina viss fi nansējums, ar ko 
segt iegūtās un nākotnē paredzamās tiesības uz pensijām. Pieteiktais līgums paredzēja, 
ka no 2004. gada 1. janvāra Belgacom tiek atbrīvots no īpaši civilajiem ierēdņiem 
paredzētā pensiju režīma sagādātās noslodzes. Beļģijas valsts par to, savukārt, saņēma 
no Belgacom vienreizēju maksājumu 5 miljardu euro apmērā, kā arī ikgadējus tālākus 
maksājumus, kas nodrošina tālāko ar pensijām saistīto pienākumu apmaksu. 

405. Savā 21. janvāra lēmumā Komisija secināja, ka šāda pienākumu nodošana 
bija fi nansiāli neitrāla, jo Belgacom apmaiņā pret pienākumu izmaksāt pensijas 
Beļģijas valstij maksā summu, kura atbilst kopējai Beļģijas valsts pārņemto pienākumu 
vērtībai. Tātad, Komisija uzskatīja, ka šis darījums Belgacom nedeva priekšrocības, kas 
pārsniegtu normāla tirgus apstākļos iegūstamās, un darījums nav uzskatāms par valsts 
atbalstu. 

Francijas garantētā palīdzība Coopérative d’exportation du livre français (Celf) (221) 

406. Komisija 20. aprīlī apstiprināja atbalstu, kuru Francija no 1980. līdz 
2001. gadam sniedza Coopérative d’exportation du livre français (Celf). Komisija 
uzskatīja, ka atbalsts Celf nelielu, franču valodā rakstītu grāmatu pasūtījumu apstrādei, 
kaut arī tas tika sniegts nelikumīgi, tomēr saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta 
d) apakšpunktu atbilda kopējam tirgum, jo ir proporcionāls kultūras mērķiem. 
Komisija konstatēja, ka atbalsts neietekmēja tirdzniecību un konkurenci Kopienā 
tādā mērā, lai tas kaitētu kopējām interesēm. Atbalsta mērķis bija uzturēt neienesīgo 
Celf darbību. Celf vajadzēja pieņemt jebkādus pasūtījumus no grāmatu tirgotājiem 
(ne gala pircējiem), kas strādā ārzemēs, franciski nerunājošās teritorijās neatkarīgi 
no pasūtījuma apjoma, ienesīguma un galamērķa. Kā daļu no atbalsta Celf saņēma 

(220) N 567/2003.
(221) C 39/1996 (no NN 127/92), pozitīvs 2004. g. 20. aprīļa lēmums. 
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subsīdijas darbības turpināšanai, kas bija paredzētas papildus radušos izmaksu segšanai, 
izpildot pasūtījumus, kuru summa nepārsniedz FRF 500 (t.i., aptuveni EUR 76). Šis 
lēmums tika sīki izsvērts pirmās instances tiesā 2002. gada 28. februārī, kas daļēji 
anulēja iepriekš 1998. gada 10. jūnijā pieņemto Komisijas lēmumu, kurš pamatojās uz 
to, ka Komisijai vajadzēja noteikt atšķirību starp eksporta aģentūru tirgu un franču 
valodā rakstīto grāmatu eksportu kopumā. 

UMTS licences maksas modifi kācija, Francija (222)

407. Komisija 2002. gada oktobrī saņēma sūdzību par Francijas valdības lēmumu 
samazināt maksas par UMTS licencēm, kuras bija parādā Orange un SFR. 

408. Komisija uzskatīja, ka pašlaik spēkā esošajā Kopienas likumā par dalībvalstu 
nosacījumiem UMTS licenču piešķiršanā paredzēts, ka jāpilda Direktīvas 97/13/EK 
nosacījumi, konkrētāk, ka izmantotajām procedūrām un kritērijiem jābūt objektīviem, 
pārredzamiem un nediskriminējošiem. 

409. Šajā gadījumā Komisija atzīmēja, ka Francijas valdība UMTS licenču 
piešķiršanā izmantoja visiem operatoriem vienādus nosacījumus (ilgumu, maksu, 
tehniskos nosacījumus) un ka šie nosacījumi bija objektīvi un nediskriminējoši. Tā 
kā valsts operatoru starpā nekādas atšķirības nepieļāva, uzskatāms, ka Orange un SFR 
netika dotas nekādas priekšrocības. Līdz ar to Komisija 2004. gada 20. jūlijā izlēma, ka 
valsts atbalsts šajā gadījumā nav bijis un sūdzību noraidīja.

Balasta izmaksas

410. Iekšējā elektroenerģijas tirgus izveides ietvaros Komisija šajā gadā apstiprināja 
divus jaunus valsts atbalsta gadījumus balasta izmaksu kompensācijai Itālijā (223) 
un Portugālē (224). Balasta izmaksas ir izmaksas, kas radušās elektroenerģijas tirgus 
pārvaldītājiem laikā, kad tirgus vēl nebija liberalizēts, un kuras liberalizācija padara 
grūti atmaksājamas vai pat neiespējamas. 

411. Komisijai tagad ir labi izveidojusies valsts atbalsta prakse balasta izmaksu 
kompensācijas gadījumos. Tā 2001. gada jūlijā publiskoja paziņojumu, kurā tika 
parādīta šāda atbalsta gadījumā izmantojamā metodika (225). Tā izmantoja šo metodiku 
balasta izmaksu kompensāciju gadījumos Austrijā, Beļģijā, Grieķijā, Nīderlandē un 
Spānijā.

412. Itālijā lēmums konkrētāk aptver divus aspektus: pirms 1997. gada būvēto 
elektrostaciju izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar “ņem vai maksā” tipa līgumu par 
Nigērijas gāzi izmantojamu elektrības ražošanā, ko 1992. gadā parakstīja ENEL. Daļa, 
kas attiecas uz elektrostacijām aptver tikai periodu no 2000. līdz 2003. gadam, pēc kura 

(222) NN 42/2004, 2004. g. 20. jūlija lēmums.
(223) N 490/2000.
(224) N 161/04.
(225) SG(2001) D/290869, 6.8.2001.
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ģeneratoriem vairāk nebija tiesību uz kompensāciju saņemšanu par nenosegtajiem 
maksājumiem. Kopējais garantēto kompensāciju apmērs ir vismaz 850 miljoni euro. 
Tās garantētas ENEL un uzņēmumiem, kas mantojuši ENEL nenosegtos maksājumus. 

413. Daļa no šiem izdevumiem, kas saistīti ar piegādes (take-or-pay) līgumu, 
paredzēti ENEL radušos izmaksu kompensācijai, jo uzņēmums nevar šo gāzi izmantot 
Itālijā, kā tas tika paredzēts pirms tam. Tas saistīts ar izmaksām, kas radīsies līdz 
2009. gadam, pārvietojot gāzi ārpus Itālijas. Kompensācijas apmērs būs vismaz 
1465 miljoni euro. Tomēr kompensācijas tiks garantētas tikai gāzei, kas tiek izmantota 
elektroenerģijas ražošanā. 

414. Portugāles gadījums nedaudz atšķiras no Itālijas gadījuma un citiem 
iepriekšējiem gadījumiem. Portugālē slēgtā tirgus struktūra sākotnēji bija veidota ap 
sēriju ilgtermiņa līgumu starp valstij piederošu tīkla operatoru un trim elektroenerģijas 
ražotāju grupām, nevis vispārēju likumu, ar ko noteiktu cenas elektroenerģijas nozarē, 
kā tas bija dalībvalstīs gadījumos, par ko Komisijai bija ziņots iepriekš. Portugāle šos 
ilgtermiņa līgumus atcēla un aizvietoja tos ar valsts kompensācijām.

415. Tā kā saskaņā ar Komisijas metodiku balasta izmaksu kompensācijai jābūt 
“minimālās vajadzības” robežās, Komisijai pat šajā īpašajā situācijā vajadzēja pārbaudīt, 
vai kompensācija nenovestu pie vairāk kā vienas sākotnējo investīciju atmaksas, 
kur nepieciešams, ieskaitot arī saprātīgas peļņas rezervi. Tika ņemtas arī vērā grupu 
iespējas noteiktu elektrostaciju zaudējumus mīkstināt no peļņas citās stacijās. Komisija 
nodrošināja, ka ieviests tika pareizs, periodisks kompensāciju korekcijas mehānisms, 
kas nozīmēja, ka nav iespējams saņemt pārāk lielas kompensācijas pat gadījumā, ja 
konkurence neattīstītos tā, kā paredzēts.

2. Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts

Alstom (226) 

416. Komisija 7. jūlijā pieņēma nosacītu lēmumu, ar ko tika dota atļauja izmantot 
3 miljardus vērto pārstrukturēšanas atbalsta paketi Alstom. Lielākoties tā sastāvēja no 
garantijām, investīcijām un kapitāla daļu palielinājuma, mazākā daļa bija aizņēmumi. 
Ar lēmumu paredzētie noteikumi balstīti uz “Pamatnostādnēm valsts atbalstam grūtībā 
nonākušu fi rmu glābšanai un pārstrukturēšanai”. Šajās pamatnostādnēs ietverti trīs 
galvenie nosacījumi pārstrukturēšanas atbalsta apstiprināšanai. 

417. Vispirms, atbalsta un kopēja pārstrukturēšanas plāna ieviešanai jāatjauno 
ilgtermiņa dzīvotspēja, valstij pēc tam tālāk neiejaucoties. Komisija konstatēja, ka pēdējā 
Francijas iesniegtā fi nanšu un darbības pārstrukturēšanas plānu versija uzņēmumam 
ļautu izdzīvot un atkal kļūt konkurētspējīgam. Lēmums prasa, lai darbības plāns, 
kurā ietverta staciju slēgšana, ražošanas pārtraukšana un reorganizācija, pilnībā tiktu 

(226) C 58/2003, 2004. g. 7. jūlija lēmums C(2004)2352. 
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ievērots. Turklāt, lai ilgtermiņā nostiprinātu dzīvotspēju un uzņēmuma izredzes, jūras 
nozarē tiek prasīti papildus pasākumi un industriālo partnerattiecību nodibināšana, 
kas aptvertu ievērojamu daļu uzņēmuma darbības. 

418. Otrkārt, valsts atbalsts jāierobežo līdz minimālajam nepieciešamajam. 
Komisija konstatēja, ka šis nosacījums tiek ievērots, jo ar Komisijas lēmumu 
apstiprinātais pārstrukturēšanas plāns balstās uz ļoti ievērojamu fi nanšu institūciju, 
privāto investoru un paša uzņēmuma ieguldījumu. Turklāt atbalsts tiek ierobežots 
laikā, jo, no otras puses, jaunās valsts garantijas var izsniegt tikai divu gadu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. No otras puses, valstij četru gadu laikā tiek prasīts pārdot visas 
savas Alstom akcijas, kas noved pie augstāk minēta kapitāla palielinājuma.

419. Treškārt, konkurences izkropļojumi ierobežojami līdz nepieciešamajam 
minimumam. Lai izpildītu šo kritēriju, lēmums pieprasa šādus pasākumus konkurences 
atjaunošanai un kompensācijas konkurentiem: (i) zināmu atņemšanu no būtiskajiem 
Alstom jau 2003. gadā saņemtajiem līdzekļiem, (ii) kopuzņēmumu un industriālās 
sadarbības izveidi noteiktā darbības daļā, (iii) cenu politikas kontroli un uzņēmuma 
iepirkumus četru gadu laikā, (iv) valsts kapitāla daļu izņemšanu no uzņēmuma un 
(v) pasākumus, kas paātrinātu Francijas ritošā sastāva tirgus atvēršanu. 

420. Nākošo četru gadu laikā Komisija uzraudzīs šī lēmuma ievērošanu.

MobilCom (227)

421. Komisija 14. jūlijā apstiprināja palīdzību MobilCom pārstrukturizācijā. Atbalsts 
apstiprinājums bija saistīts ar apstākli, ka, lai novērstu atbalsta radītos konkurences 
izkropļojumus, MobilCom un ar to saistītajiem uzņēmumiem uz septiņiem mēnešiem 
jāpārtrauc sava tiešsaistes režīmā notiekošā MobilCom mobilās telefonijas līgumu 
tirdzniecība. 

422. MobilCom ir Vācijas mobilo telefonu pakalpojumu sniedzējs. MobilCom 
nonāca grūtībās 2002. gadā. Grūtību novēršanai Vācija vispirms 2002. gada septembrī 
garantēja aizņēmumu 50 miljonu euro apmērā, lai nekavējoties varētu atjaunot 
uzņēmuma likviditāti. Šis atbalsts 2003. gada janvārī (228) tika apstiprināts kā atbalsts 
uzņēmuma glābšanai un neveidoja to, par kuru tika pieņemts galīgais nosacītais 
lēmums 2004. gada jūlijā (229). 

423. Lai nodrošinātu tālāku fi nansējumu, kas nepieciešams vajadzīgajiem 
reorganizācijas pasākumiem šajā nozarē, Vācija un Šlēzviga-Holšteina 2002. gada 
novembrī deva vēl viena 112 miljonus vērta aizdevuma garantijas 80 % apmērā no tā. 
Komisija konstatēja, ka šis atbalsts uzskatāms par atbalstu pārstrukturēšanā. 

(227) C 5/2003.
(228) OV C 80, 3.4.2003., 5. lpp.; skatīt arī lēmumu OV C 210, 5.9.2003., 4. lpp.
(229) Vēl nav publicēts. 
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424. Galvenā konkurences problēma pēc Komisijas domām bija tas, ka ar 
garantijām MobilCom savu darbību varēja pārstrukturēt ļoti strauji. Saistībā ar to 
atbalsts tika izmantots ne tikai, lai uzņēmumu pārstrukturētu fi ziski, bet arī pārorientētu 
tā mārketinga stratēģiju un galveno uzmanību pamatdarbībā pievērstu ienesīgākajiem 
klientu segmentiem. Tas nozīmē, ka atbalsts īpaši kaitē konkurentiem, ko arī viņi 
cenšas uzmanību pārorientēt uz izdevīgākām patērētāju grupām. 

425. Beigās pieņemtais risinājums bija atbalstu apstiprināt ar nosacījumiem. 
Komisija šajā konkrētajā gadījumā uzskatīja, ka, ja kompensējoši pasākumi, kuru 
mērķis ir kompensācija attiecīgajā jomā, rada nevēlamu efektu, konkrēti, pakalpojumu 
mārketingā, vispiemērotākais pasākums ir pārsvērt konkurences sviru uz citu pusi. Tā 
nu MobilCom ir pienākums samazināt savu darbību interneta tīklā – uz noteiktu laiku 
ierobežot dažus savus pakalpojumus.

Bankgesellschaft Berlin AG 

426. Komisija 18. februārī (230) apstiprināja atbalsta piešķiršanu Bankgesellschaft  
Berlin AG (BGB) grupas pārstrukturēšanai gandrīz 10 miljardu euro apmērā (231). 
Lai mazinātu tik liela apjoma atbalsta radītos konkurences kropļojumus, šo atbalsta 
paketi varēja apstiprināt tikai apmaiņā pret ievērojamu bankas tirgus aktivitātes 
samazinājumu. Pēc garām un plašām sarunām Vācijas iestādes visbeidzot piedāvāja 
dažādus pasākumu variantus, ar ko ievērojami tika mainīts sākotnēji piedāvātais 
pārstrukturēšanas plāns. Šie pasākumi ietver atteikšanos no Berliner Bank, viena no 
diviem BGB mazumtirdzniecības zīmoliem, galvenā krīzes cēloņa – meitas uzņēmumu 
atdalīšanu, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma pakalpojumiem un, visbeidzot, BGB 
pārdošanas līdz 2007. gada beigām. Pārstrukturēšanas plānā ietilpst arī virkne citu 
pasākumu, piemēram, atteikšanās no Berlīnē atrodošās Weberbank, kā arī pašmāju 
un ārvalstu fi liāļu, un meitas uzņēmumu pārdošana vai slēgšana. Turklāt kopējās BGB 
grupas sadalīšanas ietvaros ir paredzēts atteikties no nekustamo īpašumu fi nansējoša 
meitas uzņēmuma BerlinHyp vai nu kopā, vai atsevišķi no pārējā BGB.

427. Kopumā augstāk minētā atbrīvošanās no liekajām struktūrām, to slēgšana un 
citi pasākumi samazinās BGB bilanci no aptuveni 189 miljardiem euro 2001. gadā līdz 
aptuveni 124 miljardiem 2006./2007. gadā. Šis samazinājums ir ne tikai adekvāts, ņemot 
vērā ļoti lielo palīdzības apjomu, bet arī atbilst Komisijas praksei pārstrukturēšanas 

(230) C 28/2002, procedūras atklāšana OV C 141, 14.6.2002., 2. lpp. 
(231) Tas ietver, pirmkārt, “Land Berlin” kapitāla ieplūšanu 1,8 miljardu apmērā 2001. gadā, otrkārt, 

garantijas BGB risku nodrošināšanai, ko rada vecais nekustamo īpašumu bizness, ar ekonomisko 
vērtību 6,1 miljarda apmērā (teorētiskā maksimālā nosauktā summa 21,6 miljardi euro balstīta uz 
juridiskajiem nosacījumiem un uzraudzības noteikumiem, bet ir nereāla saskaņā ar pesimistiskām 
aplēsēm), un, treškārt, līgums par atpakaļapmaksu starp Land Berlin un BGB par potenciālo 
atpakaļatmaksu līdz 1,8 miljardiem euro apmērā pēc Komisijas lēmuma par tobrīd vēl neizlemtu 
kapitāla nodošanas procedūru “Landesbank Berlin”, kas BGB grupas sastāvā ietilpst kopš 1994. 
gada. C48/2002 (2004. gada 20. oktobrī Komisija izlēma, ka palīdzība 810 miljonu euro apmērā 
atgūstama no Vācijas, skatīt šī ziņojuma 454. punktu).
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atbalstā bankām (232). Berliner Bank sašaurināšana tomēr gan palika par strīdus 
jautājumu starp Komisiju un Vācijas iestādēm līdz pat pēdējam izmeklēšanas posmam. 
Ņemot vērā BGB vadošo stāvokli Berlīnē, Komisijai vajadzēja pastāvēt uz to, ka šie 
pasākumi efektīvi mīkstina ļoti lielā atbalsta radītos kropļojumus nozarē pastāvošajai 
sīvajai Berlīnes banku konkurencei mazumtirdzniecībā. Turklāt kā papildus atbalsta 
pasākums bija līgums par atpakaļapmaksu, kas BGB atbalsta gadījumā, ja tiek ieviesta 
tobrīd nenolemta, bet iespējama Landesbank Berlin atveseļošanas kārtība, kuru arī 
vajadzēja ņemt vērā kā kompensējošu pasākumu. Atteikšanās no Berliner Bank 
pārdošanas rezultātā samazinās BGB tirgus daļu atsevišķos Berlīnes mazumtirdzniecības 
tirgus segmentos par apmēram vienu trešo līdz vienu sesto daļu.

428. Komisijai vajadzēja analizēt arī jautājumu par BGB ilgtermiņa dzīvotspēju sais-
tībā ar paredzamo esošo valsts garantiju atcelšanu (Anstaltslast & Gewährträgerhaft ung). 
Šis jautājums bija jāizskata vēlreiz pieaicinātu konsultantu klātbūtnē pēc tam, kad pirmā 
BGB procedūra atteikties no BGB zemes daļām 2003. gada martā izjuka. Visbeidzot, 
Komisija secināja, ka jau veiktie un nākotnē plānotie pārstrukturēšanas pasākumi ir 
saprātīgi, loģiski un pamatā piemēroti, lai BGB atdotu dzīvotspēju.

France Telecom

429. Francijas iestādes 2002. gada decembrī Komisijai paziņoja par pasākumiem, 
kas paredzēti, lai no krīzes palīdzētu izkļūt uzņēmumam France Télécom (FT). Šie 
pasākumi ietvēra ERAP (sabiedriskas institūcijas) izveidi no akcionāriem, kas kredīta 
veidā iemaksātu 9 miljardus euro. Šis avansa maksājums bija daļa pārstrukturēšanas 
plāna, kas saucās Ambition 2005 un ar ko iepazīstināja jaunā uzņēmuma vadība 
2002. gada 4. decembrī. Ņemot vērā šaubas, vai paredzētie pasākumi atbilst tiem, 
par ko jāziņo kā par valsts atbalstu, Komisija 2003. gada janvārī uzsāka formālu 
akcionāru aizdevumu projekta izmeklēšanu (233). Formālā izmeklēšana ietvēra arī 
uzņēmējdarbības nodokļu shēmu (taxe professionnelle), kas attiecās uz FT. 2004. gada 
2. augustā Komisija slēdza izmeklēšanu abos šajos aspektos. 

Uzņēmējdarbības nodokļu shēma (taxe professionnelle) (234)

430. Konkrētā nodokļu shēma ietver valsts atbalstu, kas neatbilst EK Līgumam un 
par ko jāatlīdzina. 

431. No 1994. līdz 2002. gadam FT baudīja īpašus nosacījumus vietējo nodokļu 
jomā. Komisija uzskatīja, ka pilnā apmērā šajā laikā neapliekot ar nodokļiem, valsts 
FT nodrošināja priekšrocības, kas nozīmē valsts atbalstu. Saskaņā ar Kopienu Tiesas 
praksi (235) Komisija noraidīja Francijas iestāžu argumentu par to, ka šāds atbalsts 
uzskatāms par “kompensējošu” attiecībā pret citiem FT veiktajiem maksājumiem. 

(232) Crédit Lyonnais, OV L 221, 8.8.1998., 72. lpp.
(233) Skatīt ikgadējo ziņojumu par konkurenci, 2003., 526. punkts un tam sekojošie punkti.
(234) 2004. gada 2. augusta lēmums, C/13/B/2004.
(235) Eiropas Kopienu Tiesa, 2.7.1974., lieta 173/73, Itālija/Komisija, ECR. 709.
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Saskaņā ar Francijas iestāžu sniegto informāciju, aprēķinātie FT ietaupījumi, kas saistīti 
ar šo specifi sko uzņēmējdarbības nodokļu shēmu, bija no 800 miljoniem euro līdz 
1,1 miljardam euro. Precīzu atbalsta apmēru Komisija sniegs sadarbībā ar Francijas 
iestādēm koriģējošo procedūru laikā.

Akcionāru avansa maksājumi (236)

432. Faktiskais konteksts ir galvenais elements, pēc kā Komisija veic vērtēšanu. 
Iepriekšējos gados FT bija uzkrājusi ievērojamu parādu (63 miljardi euro 2001. gada 
beigās) un 2002. gadā tirgū bija paredzams, ka FT būs grūtības atmaksāt parādu. 
2002. gada jūlijā, kamēr FT reitings bija pie tālākas lejupslīdes sliekšņa, kas novestu pie 
izputēšanas, valdība publiski deklarēja savu nolūku uzņēmumu atbalstīt. Jebkāda tālāka 
uzņēmuma situācijas pasliktināšanās būtu nozīmējusi nopietnas sekas uzņēmumam. 
Valsts savu atbalstu uzņēmumam publiski apstiprināja 2002. gada septembrī, oktobrī 
un decembrī, un reitings nesasniedza izputēšanas stāvokli. Pēdējā reizē Ekonomikas 
ministrijas preses relīzē bija teikts, ka FT paredz izlaist jaunas akcijas un paredzama 
valsts piedalīšanās akciju izlaišanā, piedāvājot minētos akcionāru avansa maksājumus.

433. FT 2002. gada decembrī piedāvātie akcionāru avansa maksājumi satur 
atbalsta pazīmes. Akcionāru avansa maksājumus piedāvājums ievērojami uzlaboja 
operatora fi nansiālo stāvokli. Šis labums tika nodrošināts par valsts līdzekļiem, jo radīja 
nodrošināja papildus atbildību par valsts resursiem. Valsts izteica stingru piedāvājumu 
un, vienkārši parakstot līgumu par akcionāru avansa maksājumiem, FT varēja saglabāt 
tiesības uz maksājumu 9 miljonu euro apmērā.

434. Piedāvātos akcionāru avansa maksājumus nevar skatīt atsevišķi, tie jāaplūko 
saistībā ar valsts paziņojumiem 2002. gada jūlijā un decembrī. Ar paziņojumiem tika 
radītas cerības un uzticība fi nanšu tirgiem, kas palīdzēja saglabāt FT fi nanšu reitingu. Ja 
šādi paziņojumi nebūtu bijuši, saprātīgs investors nekādus avansa maksājumus nebūtu 
piedāvājis, un tas tiktu uzskatīt pat ļoti lielu fi nansiālu risku.

435. Komisija tomēr atzina, ka tā nevarēja pārvarēt grūtības precīza aplūkojamā 
atbalsta ekonomiskā efekta aplēsēs un noteikt atgūstamā atbalsta summu. Pavēle 
atgūt līdzekļus šādā situācijā varētu radīt dalībvalsts aizsargāšanās tiesību pārkāpumu. 
Turklāt Komisija atzīmēja, ka tā bija pirmā reize, kad atbalsts radās tādu notikumu 
rezultātā, kas norisinājās pirms paziņošanas un paša atbalsta. Tā kā Francija par šo 
pasākumu paziņoja, ekonomiskais operators ir tiesīgs gaidīt, lai valsts ievērotu savu 
Līgumā paredzēto pienākumu. Tātad, ja šādā situācijā paziņo, ka tas bijis atbalsts, 
var rasties attaisnojama paredzējuma princips. Ņemot to visu vērā, Komisija atbalsta 
atmaksu nepieprasīja.

(236) 2004. gada 2. augusta lēmums, C/13/A/2004.
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Bull (237)

436. Komisija 16. martā pieņēma lēmumu par procedūras uzsākšanu saskaņā ar 
88. panta 2. punktu par atbalstu jaunā pārstrukturizācijā Bull labā. Uzņēmums Bull 
ražo datoru serverus un darbojas attiecīgajā mazumtirdzniecības tirgū. Deklarētais 
atbalsts bija sniegts 517 miljonu euro apmērā un līdzinājās 2002. gadā izsniegtajam 
atbalstam uzņēmuma glābšanā, pieskaitot tam uzkrājušos procentus. Pamatojoties uz 
atbalsta līguma noteikuma, atkarībā no faktiskās peļņas apmēram 50 līdz 60 miljonu 
euro vajadzēja atgriezties pie Francijas iestādēm. Šajā 1. decembra lēmumā Komisija 
uzskatīja, ka konkrētajos apstākļos ar šo atbalstu netika nepārkāpts princips “pirmā 
un pēdējā reize”, un ņēma vērā, ka tas atmaksājams tikai pēc agrāk glābšanai saņemtā 
atbalsta atlīdzināšanas. 

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH (238)

437. Komisija 8. septembrī izlēma necelt iebildumus pret Vācijas sniegto atbalstu 
uzņēmuma glābšanā Vācijas kuģu būvētavai Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH. 

438. Pēc tam, kad klients bija atteicies samaksāt pēdējo rēķinu par darbiem pie 
kruīza kuģa, uzņēmums bija iesniedzis maksātnespējas pieteikumu. Kuģis pēc smagas 
vētras 2004. gada 14. janvārī bija nogrimis uzņēmuma ostā. Lai turpinātu darbu, 
uzņēmumam vajadzēja aizņēmumu 10 miljonu euro apmērā. Aizņēmums tika izsniegts 
2004. gada aprīlī vienādās daļās no vienas publiskas un divām privātām fi nansu 
institūcijām, un privātos aizdevumus daļēji nodrošināja valsts garantijas. 

439. Vadoties pēc 1999. gada “Pamatnostādņu grūtībās nonākušu uzņēmumu 
glābšanā un pārstrukturēšanā” 23. punkta, aizdevums tika izsniegts uz 6 mēnešiem 
un bija atmaksājams pēc papildu perioda, kurš nepārsniedz 12 mēnešus pēc pēdējā 
maksājuma ieskaitīšanas uzņēmuma kontā. Komisija piekrita šim periodam, uzskatot, 
ka aizņēmums bija paredzēts tikai ārēju apstākļu radīto negatīvo seku novēršanai, un 
neizskatījās, ka būtu domāts uzņēmuma likviditātes uzlabošanai, jo uzņēmums būtu 
nonācis grūtībās arī bez vētras. Komisija īpaši ņēma vērā apstākli, ka Vācijas valdība 
ziņoja par uzņēmuma fi nansiālo stāvokli. Atbalsts pēc 6 mēnešiem tika atmaksāts.

Spānijas valsts kuģu būvētavas (239)

440. Komisija 12. maijā izlēma, ka Spānijas valsts kuģu būvētavām sniegtais 
atbalsts neatbilda ES noteikumiem par valsts atbalstu. Komisija tika konstatējusi, ka 
1999. un 2000. gadā valsts kontrolakciju sabiedrībai Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) garantēja 500 miljonu euro atbalstu. Tas tika dots valsts kuģu 
būvētavām, kas tagad visas pieder IZAR. Atbalsts tika nodrošināts 2000. gadā 
252,4 miljonu kapitāla palielinājuma veidā, aizdevumi sasniedza 192,1 miljonus euro, 

(237) C10/04 (ex N94/04).
(238) NN 37/04 (ex N 106/04), 2004. gada 8. septembra lēmums. 
(239) C 40/00.
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un pirkuma cena palielinājās par 55,9 miljoniem euro, salīdzinot ar tirgus vērtību brīdī, 
kad 1999. gadā SEPI nopirka trīs kuģu būvētavas. Komisija secināja, ka augstāk minētie 
pasākumi nozīmēja tālāku valsts atbalstu, kurš pēc galīgās pārstrukturēšanas paketes 
apstiprināšanas 1997. gadā vairāk nebija apstiprināms, ja ņem vērā ES noteikumus 
par atbalstu kuģu būvētavām. Tā kā aizdevumus 192,1 miljona apmērā IZAR jau ir 
atmaksājusi, no IZAR atgūstamā summa sastāda līdz 308,3 miljoniem euro, kam 
jāpieskaita aizdevuma procenti.

441. Komisija 20. oktobrī pieņēma vēl vienu lēmumu, ar ko tika noteikts, ka SEPI 
2000. gadā bija garantēta vēl 556 miljonu atbalsts valsts civilo kuģu būvētavām. 

442. Atbalsts IZAR tika sniegts kapitāla papildinājuma veidā 1 477 miljonu apmērā. 
Daļa šī kapitāla papildinājuma, kas nav uzskatīta par valsts atbalstu (921 miljoni 
euro), tika izmantota sociālo izmaksu, kā arī IZAR un tā priekšteča Bazán agrākās 
un pašreizējās militārās darbības radīto izdevumu segšanai. Uz militārajām darbībām 
paredzētajiem fondiem ES noteikumi par valsts atbalstu principā neattiecas. IZAR 
civilajiem pasākumiem sniegtā 556 miljonus lielais atbalsts neatbilda ES noteikumiem 
par valsts atbalstu, un Komisija ar to secināja, ka arī šī summa no IZAR atgūstama. 

Nīderlandes atbalsts starpības segšanai (240)

443. Nīderlande 2003. gadā paziņoja par plāniem piešķirt atbalstu sešu kuģu būves 
līgumu gadījumā Dānijas kuģu būvētavām. Atbalsta mērķis bija segt starpību, ko radīja 
nelikumīgais un nesaderīgais atbalsts, kuru cita dalībvalsts piedāvāja kuģu būvētavām 
valstī, ar kuru kuģiem šajā gadījumā nācās konkurēt. 

444. Komisija 30. jūnijā nolēma, ka Nīderlande šādu atbalstu nedrīkstēja piešķirt. 
Komisija uzsvēra Kopienu Tiesas noteiktu principu, ka, lai novērstu nelikumīga citas 
valsts atbalsta sekas, dalībvalsts nedrīkst rīkoties patstāvīgi. Tiesa īpaši noteikusi, ka nav 
iespējams attaisnot atbalsta pasākumu, pamatojoties uz citas valsts garantēto nelegālo 
atbalstu. 

445. Komisija pēc tam secināja, ka minētais citas ES dalībvalsts nodrošinātais 
atbalsts bija pretrunā ar vispārējiem EK Līguma principiem. Komisija šaubījās arī par 
pierādījumiem, ka attiecīgais atbalsts otrā dalībvalstī bija pieejams.

Huta Częstochowa SA (241)

446. Komisija 19. maijā pieņēma savu pirmo lēmumu, kas neietilpa starpposmam 
paredzētajā procedūrā sīkai iespējamās valsts garantētā atbalsta izpētei, ja tas garantēts 
uzņēmumam, kas darbojas jaunajā dalībvalstī. Minētais uzņēmums ir Polijā strādājošais 
tērauda ražotājs Huta Częstochowa S.A. Polija apsvēra iespēju palīdzēt ar fi nanšu 
pasākumiem, lai uzņēmumu varētu pārstrukturēt. Komisija tagad cenšas noskaidrot, 

(240) C 66/03.
(241) C 20/2004 (ex NN 25/2004), 2004. gada 12. augusta lēmums.
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vai un kāda veida atbalsts pārstrukturēšanā uzņēmumam ir bijis un/vai šādā gadījumā 
tiks piešķirts.

8. LOGS: ATBALSTS PĀRSTRUKTURĒŠANĀ UN “JAUNA UZŅĒMUMA” 
JĒDZIENS

Divu negatīvu lēmumu gadījumā 20. aprīlī un 22. septembrī (1) par Francijas 
kuģu remonta uzņēmumiem Komisija izmantoja “Pamatnostādņu valsts 
atbalstam grūtībā nonākušu fi rmu glābšanai un pārstrukturēšanai” 7. punktu (2), 
kurā paredzēts, ka no jauna izveidotiem uzņēmumiem nav tiesību saņemt valsts 
atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai. 

Šī nosacījuma jēga ir izslēgt uzņēmumus, kuri, lai arī saskaras ar darbības 
uzsākšanas problēmām, nav grūtībā nonākuši uzņēmumi Pamatnostādņu 
izpratnē. Ar lēmumiem tiek precizēts, ka atklājot, ka uzņēmumi ir jaunizveidoti, 
tas jāpamato gan ar juridiskām, gan ekonomiskām pazīmēm. 

Šeit minētajos gadījumos abi uzņēmumi bija jaunas juridiskas vienības, kas 
pārņēmušas iepriekšējo kuģu remonta uzņēmumu  aktīvus un darbiniekus, sākuši 
savu darbību bez parādiem un pienākumiem, kas būtu saistīti ar iepriekšējo 
darbību. Tātad, tie uzskatāmi par jaunām ekonomiskām vienībām, kuras 
izveidotas, ņemot vērā dzīvotspēju pastāvošajos tirgus apstākļos. Pamatojoties 
uz šo analīzi, Komisija secināja, ka pārstrukturēšanas atbalsts šiem diviem 
uzņēmumiem neatbilda kopējam tirgum. 

Komisija tomēr apstiprināja daļu atbalsta kā palīdzību reģionālajā attīstībā un 
apmācībā. Kas attiecas uz atlikušo atbalsta daļu, Komisija lika to atmaksāt.

(1) C 55/2002 (ex NN 53/2002), Atbalsts SORENI, Le Havre kuģu remontam 2004. gada 20. aprīļa 
lēmums; C 34/2003 (ex N 728/2002), Atbalsts CMR kuģu remontam Marseļā, 2004. gada 
22. septembra lēmums. 

(2) OV C 288, 9.10.1999., 2. lpp.

Spānijas un Vācijas kuģu fi nansēšanas shēmas

447. Attiecīgi martā un jūlijā Komisija apstiprināja Spānijas un Vācijas kuģu 
fi nansēšanas shēmas (242). Šīs shēmas tika uzskatītas par atbilstošām ESAO kārtībai 
ofi ciāli atbalstāmajos eksporta kredītos. Saskaņā ar šo kārtību, kuģu īpašniekiem 
uzliktie procenti balstīti uz attiecīgu izejošo komerciālo procentu likmi. Sistēmas 
neaptver pircēja kredīta risku.

(242) N 811/a/2002 un N20/2004.
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Grozījumi Hellenic Shipyards investīciju plānā

448. Komisija 23. aprīlī nolēma uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru pēc EK 
88. panta 2. punkta (243) par vairākiem papildinājumiem un grozījumiem Hellenic 
Shipyards pārstrukturēšanas plānā. 1997. gadā pēc apstiprinājuma saņemšanas Hellenic 
Shipyards parādu norakstīšanai saskaņā ar Padomes Regulu 1013/97, kurā paredzēta 
palīdzība noteiktām kuģu būvētavām to pārstrukturēšanas gadījumā (244), Komisija 
apstiprināja atbalstu investīciju veidā, kura mērķis bija kuģu būvētavas pārstrukturēšana, 
pamatojoties uz Komisijai saskaņā ar 7. kuģu būvēšanas direktīvu iesniegto investīciju 
plānu (245). Par tālākajām šī investīciju plāna izmaiņām un papildinājumiem Komisijai 
netika paziņots. Tātad, Grieķijas iestādes neievēroja 7. kuģu būvēšanas direktīvas 
nosacījumus, uz ko balstoties Komisija 1997. gadā apstiprināja investīciju plānu un 
saskaņā ar kuru Komisijai jāpaziņo par jebkādām izmaiņām un papildinājumiem šajā 
direktīvā (246) paredzētajā atbalstā. Tā neievēroja arī Pamatnostādņu valsts atbalstam 
grūtībā nonākušu fi rmu glābšanai un pārstrukturēšanai nosacījumus, kas izmaiņas 
pārstrukturēšanas plānā atļauj izdarīt, ja par tām ziņo un ievēro zināmus nosacījumus.

449. Uzsākot formālās izmeklēšanas procedūru, Komisija izteica arī nopietnas 
aizdomas par to, vai ievēroti 1997. gadā apstiprinātā atbalsta nosacījumi un vai 
investīciju plānam nav garantēts jauns atbalsts. Šāds atbalsts nebūtu savienojams ar 
kopējo tirgu un pārkāpj principu “pirmā un pēdējā reize”, kā arī pārkāpj Padomes 
Regulas 1013/97 nosacījumus, kas aizliedz atbalstu visām kuģu būvētavām, kuras gūs 
labumu no tās nosacījumiem.

Atbalsts Hellenic Shipyards (247)

450. Komisija, 20. oktobrī slēdzot 2002. gadā sākto 88. panta 2. punkta formālo 
izmeklēšanu (248), pieņēma negatīvu lēmumu par diviem Hellenic Shipyards sniegtā 
atbalsta pasākumiem.

451. Ar lēmumu Grieķijas iestādēm tiek uzdots atcelt likuma Nr. 2941/2001 
5. panta 20. punkta un 6. panta 4. punkta nosacījumus, kas, attiecīgi, nosaka, ka valsts 
sedz tālākās Hellenic Shipyards darbinieku pensionēšanās izmaksas un ka Hellenic 
Shipyards tiek atbrīvota no jebkādiem pienākumiem maksāt nodokļus vai nodevas par 
rezervēm, kuras no nodokļiem atbrīvotas ar likumu, īpašajām rezervēm un summām, 
kas tiek izmantotas akciju kapitāla palielināšanai tikmēr, kamēr tās tiek izmantotas, 
lai segtu iepriekšējos gados radušas zaudējumus. Komisija konstatēja, ka šiem 

(243) C 16/04 “Hellenic Shipyards” investīciju plāna papildinājumi, OV C 202, 10.8.2004., 3. lpp. 
(244) Padomes 1997. gada 2. jūnija Regula (EK) Nr. 1013/97 par atbalstu noteiktām kuģu būvētavām to 

pārstrukturēšanas gadījumā, 1997 OV L 148, 6.6.1997., 1. lpp. 
(245) Padomes 1990. gada 21. decembra Direktīvas 90/684 6. panta 1. punkts par atbalstu kuģu 

būvētavām, 1990 OV L 380, 27. lpp. 
(246) 11. panta 1. punkts 
(247) C 40/02.
(248) C 40/02 (ex N 513/01) Palīdzība “Hellenic Shipyards”, OV C 186, 6.8.2002., 8. lpp. 
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pasākumi neatbilst Līgumam, jo nozīmē atbalstu darbībai, uz kuru neattiecas Padomes 
1998. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1540/98, ar ko atbalstam kuģu būvē tiek paredzēti 
jauni noteikumi (249), kuri bija spēkā to pieņemšanas brīdī. Grieķijas iestādēm tiek 
pavēlēts arī atgūt jebkādu atbalstu, kas pēc šiem nosacījumiem jau var būt saņemts.

Postabank/Erste Bank Hungary Rt 

452. Ungārijas Republika 2003. un 2004. gadā paziņoja par virkni pasākumu, kas 
bija paredzēti Postabank és Takarékpénztár (Postabank) atbalstīšanai saskaņā ar tā 
saukto Pievienošanās akta IV pielikuma 3. punktā paredzēto starpposma mehānismu. 
Deklarētos pasākumus Ungārijas iestādes bija pieņēmušas laikā no 1995. līdz 
2003. gadam, lai Postabank palīdzētu pārstrukturēties un atvieglotu tās privatizāciju. 
2003. gada 20. oktobrī Komisija uzsāka formālu izmeklēšanu (250). Postabank faktiski 
bija privatizēta 2003. gada oktobrī, kad valdība pārdeva 99,9 % no tās Austrijas Erste 
Bank. 2004. gada 1. septembrī Postabank tika sapludināta ar Erste Bank Ungārijā 
strādājošo meitas uzņēmumu. 

453. Komisija bija noskaidrojusi rindu pārstrukturēšanas pasākumu, kuru iepriekš 
Postabank labā bija nodrošinājusi Ungārijas valdība, bet formāla izmeklēšana tika 
uzsākta par bankai pieejamajām, tā sauktajām kompensācijām nezināmām prasībām,  
kurām banka, kas 2003. gadā tika pārdota Erste Bank, varēja piekļūt kopš maija, kad 
Ungārija kļuva par Eiropas Savienības locekli. Kompensācija nezināmām prasībām var 
novest pie tā, ka var rasties prasības, kuras pārsniedz uzņemšanas brīdī nosprausto 
robežu. Šajā brīdī Komisija uzskata, ka Postabank sniegtā fi nansiālā atbalsta apmērs un 
mērķis nākotnē nav nosakāms. Komisija kompensāciju nezināmām prasībām izvērtē 
saskaņā ar ES Pamatnostādnēm valsts atbalstam grūtībā nonākušu fi rmu glābšanai un 
pārstrukturēšanai (251). 

German Landesbanken

454. Komisija 20. oktobrī beidza ilgu izmeklēšanu par 1990. gadu sākumā notikušu 
sabiedrisko aktīvu nodošanu septiņām German Landesbanken bankām un Vācijai deva 
pavēli atgūt aptuveni 3 miljardus euro, pieskaitot procentus.

455. Deviņdesmito gadu sākumā Vācijas pavalstu valdības (Länder), kurām 
pilnībā vai daļēji piederēja bankas, lai palielinātu kapitālu, valsts dzīvojamo fondu un 
citus aktīvus nodeva bankām. Galvenais šādas darbības iemesls bija pašu kapitāla un 
maksātspējas direktīvu ieviešana, saskaņā ar kurām Vācijas bankām, lai saglabātu savu 
darbība līmeni, vajadzēja uzņemt lielu daudzumu jauna kapitāla.

(249) OV L 202, 18.7.1998., 1. lpp. 
(250) C(2004)3932, pašreizējais Nr. C 35-2004.
(251) http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII  

Uzsākot formālu, izmeklēšanu, nevar spriest par izmeklēšanas gala iznākumu. 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII
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456. Finansu pārskaitījumi izraisīja Vācijas privāto banku asociācijas (BdB) sūdzību 
par septiņām bankām (252): Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) (1991), 
tajā laikā lielāko Vācijas valsts banku, arī par Landesbank Berlin (1993), Norddeutsche 
Landesbank (1991), Bayerische Landesbank (1994 un 1995), Hamburgische Landesbank 
(1993), Landesbank Schleswig-Holstein (1991) un Landesbank Hessen-Th üringen 
(1998).

457. 1999. gadā Komisija pieņēma piecus negatīvus lēmumus par WestLB 
nodošanu. 2003. gadā pirmās instances tiesa anulēja lēmumu, uzskatot, ka Komisija 
nebija pietiekami paskaidrojusi savus aprēķinus, bet apstiprināja lēmuma būtību.

458. Komisijas vērtējums rādīja, ka atlīdzība par aktīvu nodošanu, par ko panākta 
vienošanās ar Vācijas pavalstīm, bija ļoti zema (vidēji mazāk kā 1 %) un neatbilda 
normālai atdevei, kuru privātais investors varētu gaidīt no salīdzināmām, skaidrā 
naudā neizdarītiem investīcijām (kas aprēķinātas ap 6–7 % pēc nodokļu nomaksas, 
izņemot Landesbank Hessen-Th üringen, kur procentu likme par citu instrumentu 
(kluso piedalīšanos) ir ievērojami mazāka. 

459. Komisija, tātad, noskaidroja, ka samazinātā atlīdzība nozīmē valsts atbalstu 
EK 87. panta 1. punkta izpratnē, un pavēlēja Vācijai atgūt starpību no Landesbanken 
bankām (WestLB: 979 miljoni euro, Landesbank Berlin: 810 miljoni euro, Norddeutsche 
Landesbank: 472 miljoni euro, Landesbank Schleswig-Holstein: 432 miljoni euro, 
Hamburgische Landesbank: 91 miljons euro, Bayerische Landesbank: 260 miljoni euro, 
Landesbank Hessen-Th üringen: 6 miljoni euro, visos gadījumos pieskaitot procentus).

3. Reģionālais atbalsts

Palīdzība Spānijas tērauda ražotājam Siderúrgica Añón SA (253)

460. Komisija 14. jūnijā izdeva pēdējo negatīvo lēmumu par vairākiem fi nanšu 
pasākumiem, ar kuriem tika atbalstīts Spānijas tērauda ražotājs Siderúrgica Añón SA. Šie 
pasākumi nozīmēja aptuveni 2 miljonus euro lielas subsīdijas, bezprocentu aizdevumu 
apmēram 2 miljonu euro apmērā, subsīdijas līdz 25 interešu likmes bāzes punktiem, 
kā arī maksu par aizdevuma noformēšanu 10 miljonu euro apmērā, šī paša aizdevuma 
30 % garantijas prēmiju, kas pārsniedz tirgus nosacījumus, un kapitāla palielinājumu 
par apmēram 2 miljoniem euro. 

461. Komisija uzskatīja, ka pēdējais nosacījums par pašu kapitālu no ekonomiskā 
viedokļa uzskatāms par līdzvērtīgu kā tam pakļaujamajā aizņēmumā un dotā investīciju 
atdeve neatbilda normālām šāda aizdevuma procentu likmēm. Komisija secināja, ka 
visi šie pasākumi veidoja valsts atbalstu. Kaut arī uzņēmums tiek uzskatīts par vidēja 
lieluma uzņēmumu, un atbalsts investīciju veidā vidēja lieluma uzņēmumam pat 

(252) [Iekavās kapitāla nodošanas datumi]
(253) C 95/2001 (no CP 38/2001 – no NN 71/2001), 2004. g. 14. jūlija lēmums. 
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tērauda ražošanas nozarē var tikt atbrīvotas no deklarēšanas, tas tomēr neattiecas uz 
lielām individuālām atbalsta garantijām, kā šajā gadījumā. 

Atbalsts ar transportu autotransporta nozarei tālos un maz apdzīvotos rajonos (254)

462. Komisija 8. septembrī izdeva neapstrīdamu lēmumu, ar ko tika atļauts garantēt 
atbalstu Volvo saistībā ar kravas mašīnu kabīņu transportu, kuras ražo Volvo rūpnīcā 
Umeo, reģionā, kas tiek atzīts par mazapdzīvotu Ziemeļzviedrijas teritoriju. 

463. Līdz 2002. gada 31. decembrim “Kopienas struktūra valsts atbalstam auto-
transporta nozarē” (255) skaidri aizliedza šajā nozarē garantēt atbalstu transportēšanai 
un atzina to par jūtīgu faktoru. Kopš Struktūras darbības termiņa beigšanās 2003. gada 
1. janvārī par Volvo gadījumu pirmo reizi tika paziņots kā par atbalstu ar transportu 
autotransporta ražotājam. Atbalsts tika atļauts, jo vairāk nebija spēkā nozarei sais-
toši specifi ski noteikumi, uz kuru pamata varētu aizliegt vai citādi ierobežot atbalstu 
ar transportu reģionos, kuri atzīstami par grūti sasniedzamiem vai reti apdzīvotiem 
Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu (256) izpratnē.

Daudznozaru struktūra, esošo reģionālā atbalsta karšu pagarināšana

464. Visas jaunās dalībvalstis 2004. gadā saskaņā ar Pievienošanās līguma 
IV pielikuma 3. punkta 1. daļas c) apakšpunktā paredzēto pārejas perioda procedūru 
pagarināšanai uz laiku no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. decembrim iesniedza 
savas esošā reģionālā atbalsta kartes. Cita starpā jaunajām dalībvalstīm tika lūgts 
nodrošināt, lai tiktu ievēroti reģionālā atbalsta griesti lieliem investīciju projektiem, 
kā to paredz Daudznozaru nostādnes (257). Komisija ir pārbaudījusi šos pasākumus un 
izdevusi lēmumu nevienai no jaunajām dalībvalstīm iebildumus neizteikt. Tā rezultātā 
faktiski visai katras jaunās dalībvalsts teritorijai ir tiesības uz 87. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā paredzēto statusu. Vienīgie izņēmumi ir Kipras teritorija un 
galvaspilsētas Prāga un Bratislava. 

465. Francijas iestādes 2004. gada jūnijā saskaņā ar Daudznozaru nostādnēs 
paredzēto prasību individuāli ziņot par lieliem reģionālā atbalsta projektiem 
2002. gadā, paziņoja par 48 miljonus euro lielu atbalstu investīciju projektam Company 
Total France (258). Šī projekta mērķis bija fundamentālas ražošanas procesa izmaiņas 
Gonfreville l’Orcher izvietotajā rafi nēšanas fabrikā un kopējā investīciju summa ir 

(254) N 203/2004 Volvo Lastvagnar AB, 2004. 8. septembra lēmums. 
(255) OV C 279, 15.9.1997., 1. lpp.
(256) OV C 258, 9.9.2000., 5. lpp. 
(257) OV C70, 19.3.2002., ko groza ar “Komisijas paziņojumu par “Daudznozaru nostādnes reģionālajam 

atbalstam lielu investīciju projektu gadījumos” (2002) izmaiņām, kuras attiecas uz to nozaru 
saraksta izveidi, kuras saskaras ar strukturālām grūtībām un priekšlikumu veikt attiecīgus 
pasākumus saskaņā ar EK Līguma 88. panta 1. punktu par autotransporta nozari un sintētiskās 
šķiedras nozari”, OV C 263, 1.11.2003., 3.–4. lpp. 

(258) N 283/2004.
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547 miljoni euro. Tas ilgtermiņā nodrošinās dzīvotspēju rūpnīcai, kura dod darbu 
1000 cilvēkiem un radīs 60 jaunas darba vietas. 

466. Gonfreville l’Orcher atrodas Francijas reģionā, kam ir tiesības uz reģionālo 
atbalstu, un deklarēto atbalstu garantējušas vietējās iestādes saskaņā ar Komisijas 
apstiprinātu atbalsta shēmu. Reģionos, kam ir tiesības uz reģionālo atbalstu, Komisija 
par pasākumiem, atbilstošiem kopējam tirgum uzskata atbalsta pasākumus, kas 
atbalsta investīcijas jaunu uzņēmumu veidošanai, esošo uzņēmumu paplašināšanai vai 
tādas darbības uzsākšanai, kas nozīmē fundamentālas izmaiņas produktā vai ražošanas 
procesā. 

467. Saskaņā ar 2002. gada Daudznozaru nostādnēm dalībvalstīm jāziņo par 
individuālu atbalstu, kura apmērs pārsniedz noteiktu slieksni, kurš atkarīgs no 
standarta reģionālā atbalsta griestiem attiecīgajā reģionā. Lai izvērtētu atbalsta 
pasākuma atbilstību kopējam tirgum, Komisijai vajadzēja izpētīt, vai atbalsta ietekmē 
konkurencei radušies kropļojošie efekti nav lielāki, kā tā reģionālajai attīstībai 
nodrošinātā pozitīvā ietekme. Saistībā ar to Komisija atzīmēja, ka ieteiktā atbalsta 
intensitāte (4,9 %) ir zemāka kā maksimālā atbalsta intensitāte, kas ir 8,4 % un ko drīkst 
apstiprināt saskaņā ar Daudznozaru nostādņu nosacījumiem liela mēroga investīciju 
projektiem, ka EEZ tirgus daļa šī atbalsta saņēmēja precēm nepārsniedz 25 %, un ka 
investīcijas nepalielinās EEZ plaša profi la preču ražošanas jaudu par vairāk kā 5 %. 
Tādējādi Komisija konstatēja, ka atbalsta ir atbilstošs kopējam tirgum. Šis gadījums 
bija pirmais Komisijas lēmums saskaņā ar 2002. gada Daudznozaru nostādnēm. 

Apvienotā Karaliste, Rietumkambrija

468. Komisija 4. augustā apstiprināja atbalsta intensitātes griestu paaugstināšanu 
no 10 % valdības izdevumu, kas nav paredzēti aizsardzībai, uz 20 % šo pašu izdevumu 
Apvienotajā Karalistē divām reģionālā atbalsta zonām – 22. un 23. zonai, kas veido 
Rietumkambriju – darba vietu izveidošanai atbilstoši EK Līgumam (259). Grozījumi 
stājas spēkā līdz ar Komisijas lēmumu un darbojas līdz 2006. gada 31. decembrim. 

469. Sākotnējā reģionālā atbalsta kartē 22. un 23. zona atbilstoši Reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu 4.8 punktam tika atzītas par tā sauktajām 10 % zonām (260). 
Reģionālā atbalsta pamatnostādņu 5.6. punkts ļauj Komisijai apstiprināt grozījumus 
esošajās reģionālā atbalsta kartēs to derīguma termiņa laikā, ja tiek pierādīts, ka sociāli 
ekonomiskie apstākļi ievērojami mainījušies. Ja šādas izmaiņas plānotas saistībā ar 
atbalsta intensitāti tā sauktajos dalībvalstu c-reģionos, dalībvalstīm jāuzrāda, ka tās 
c reģionu atlasei izvēlētie sociāli ekonomiskie rādītāji pasliktinājušies visā valstī. 

470. Pieejamās ziņas par iekšzemes kopproduktu un nodarbinātību apstiprina 
sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanos divās konkrētajās zonās, kurās varētu 
izveidot darba vietas.

(259) N 177/2004.
(260) OV C 74, 10.3.1998., 9.–31. lpp. 
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Molīzes reģions 

471. Komisija 8. septembrī apstiprināja Itālijas iestāžu ieteiktos grozījumus 
reģionālā atbalsta kartei Molīzes reģionā (261). Saskaņā ar Komisijas 2000. gada lēmumu 
par Itālijas reģionālā atbalsta karti laikam no 2000. līdz 2006. gadam zināmi Molīzes 
reģiona rajoni saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu atzīstami 
par rajoniem, kuros atbalsta intensitāte maza un vidēja lieluma uzņēmumiem (MVU) 
drīkst būt kopā 20 % no aizsardzībai neparedzētajiem valdības izdevumiem, pieskaitot 
10 procentpunktus. Grozījumi attiecas uz zināmu Molīzes rajonu iekļaušanu Itālijas 
reģionālā atbalsta kartē kā atbalstāmos, kas iepriekš tādi nav bijuši. Šo rajonu iekļaušana 
tika atlikta, jo tika ietverti tādi pašlaik uz atbalstu pretendējoši Molīzes rajoni, kuri ir 
tikpat apdzīvoti. Otrais grozījums attiecas uz atbalsta intensitātes palielināšanu MVU 
tikai Molīzes reģiona noteiktajos c-rajonos. Šī palielinājuma gadījumā tiek ievēroti 
Komisijas Regulā (EK) 70/2001 par valsts atbalstu MVU (262) noteiktie griesti (t.i., kopā 
30 % 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzētajos reģionos). Šie papildinājumi 
tika atzīti par attaisnojamiem, jo bija notikusi ievērojama sociāli ekonomisko apstākļu 
pasliktināšanās (palielinājās bezdarba rādītāji, samazinājās IKP uz vienu iedzīvotāju) 
attiecīgajos Molīzes reģiona rajonos un to bija ietekmējušas arī divas pēc kārtas īsā 
laikā notikušas dabas katastrofas (zemestrīce 2002. gada oktobrī un plūdi 2003. gada 
janvārī). Tādējādi Komisija uzskatīja, ka papildinājumi atbilst Reģionālā atbalsta 
pamatnostādnēm un, tātad, līdz ar to EK Līgumam. Grozījumi stājas spēkā līdz ar 
Komisijas lēmumu un darbojas līdz 2006. gada 31. decembrim

Ziemeļīrijas uzņēmējdarbības shēma

472. Komisija 20. oktobrī slēdza 2003. gada novembrī uzsākto formālās izmek-
lēšanas procedūru un apstiprināja Ziemeļīrijas uzņēmējdarbības investīciju shēmu 
2003 (263). Ar shēmu paredzēts veicināt riska kapitāla fi nansēšanu Ziemeļīrijas MVU. 
Tā veidota pēc lietussarga parauga, kāds tiek izmantots riska kapitāla fi nansēša-
nai Anglijas MVU, Maza un vidēja lieluma uzņēmumu riska kapitāla un aizdevumu 
fonds (SMEVCLF), kuru kā pasākumu 2003. gadā atbalstīja Komisija. Tomēr ir atkā-
pes no šī parauga vienā svarīgā punktā, jo MVU tiek piedāvāta iespēja saņemt riska 
kapitāla summas apmērā līdz 1,5 miljonam mārciņu (2,2 miljoni euro). Šo jauno ele-
mentu – kā sākotnēji apstiprināts SMEVCLF shēmā, te paredzētas maksimālās summas 
EUR 750 000 apmērā tādām 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem reģio-
niem kā Ziemeļīrija – Anglija attaisnoja ar tirgus pētījumu. Šis pētījums rāda, ka pastāv 
atšķirība starp riska kapitāla sniegšanu 250 000 mārciņu līdz 1,5 miljonu mārciņu robe-
žās. 2003. gada novembrī Komisija tika uzsākusi formālu izmeklēšanas procedūru, lai 
Anglijas piedāvājumu ļautu komentēt ieinteresētajām pusēm. Visi komentāri bija pozi-
tīvi un no jauna apliecināja pasākuma nepieciešamību un proporcionalitāti. Ņemot 
vērā shēmas pozitīvos elementus, Komisija secināja, ka Ziemeļīrijas uzņēmējdarbības 

(261) N 147/2004.
(262) 2001. gada 13. janvāra regula (EK) Nr. 70/2001, OV L 10, 13.1.
(263) C 72/2003 (ex-N 134/2003).
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investīciju shēma 2003 atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas paziņojumā par 
valsts atbalstu un riska kapitālu (264). Tā, tātad, konstatēja, ka pasākumi atbilst kopējam 
tirgum.

Tremonti bis 

473. Komisija 20. oktobrī nolēma, ka EK Līguma noteikumiem par valsts 
atbalstu (265 neatbilst palīdzības shēma, kas tika izveidota, pamatojoties uz Itālijas 
2001. gada likuma (likums Nr. 383/2001 “Tremonti-bis”) paplašinājumiem, saskaņā ar 
kuriem 2002. gadā bija spēkā termiņa pagarinājums un atbalstu varēja saņemt fi rmas, 
kas veica ieguldījumu pašvaldībās, kuru teritorijas cieta 2002. gada plūdos. 

474. Atbalsts, kas paredzēts dabas katastrofas vai ārkārtas situācijas radīta kaitējuma 
novēršanai, ir savienojams ar kopējo tirgu (EK 87. panta 2. punkta b) apakšpunkts). Tā 
kā Komisijai bija šaubas par to, vai garantētais atbalsts nodrošināja tikai kompensācijas 
katastrofu upuriem un vai atbalsta summa nepārsniegs kaitējuma apmēru, tā 2003. gada 
17. septembrī uzsāka formālu izmeklēšanu. Detalizētā izmeklēšana tomēr nenovērsa 
šīs šaubas. Nebija saistības starp shēmās paredzētajiem atbalsta mehānismiem un 
patiesībā radītajiem zaudējumiem. Atbalsta apmērs bija atkarīgs no zināmā periodā 
ieguldīto investīciju apmēra, pie kam iepriekšējos gados ieguldīto investīciju un ar 
nodokli apliekamu ienākumu apmēra. Ņemot to vērā, pat gadījumos, kad atbalsta 
saņēmējs patiešām bija cietis zaudējumus šo dabas katastrofu rezultātā, atbalsta apjoms 
nedrīkstēja pārsniegt zaudējumu radītās izmaksas. 

475. Komisija tomēr atzina, ka, lai gan visa shēma tika atzīta par nelegālu, 
zināmus saskaņā ar shēmu garantētos individuālā atbalsta maksājumus varēja atzīt par 
atbilstošiem. 

476. Tā kā par likuma Nr. 383/2001 paplašinājumiem netika paziņots pirms 
atbalsta garantēšanas un Komisija paziņoja, ka atbalsta shēma kā tāda neatbilst 
iekšējam tirgum, Itālijai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai atgūtu no saņēmējiem 
naudu, izņemot tiem, kuriem zināmi individuāli maksājumi garantēti, pamatojoties uz 
shēmu, kura atbilst EK 87. panta 2. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem.

4. Lēmumi gadījumos, kas nav uzskatāmi par atbalstu

Beļģijas nozaru fondi 

477. Belģijā daudzās nozarēs sociālie partneri pēc brīvprātīga lēmuma kā nozarē 
strādājoši darba devēji dod savu ieguldījumu zināmu sociālu pasākumu fi nansēšanā 
pēc nozares vajadzībām (galvenokārt nozarē strādājošo apmācībā) un šo līdzdalības 
apmēru ietver nozares kolektīvajā līgumā. Nozares līmenī slēgtie kolektīvie līgumi 

(264) OV C 235, 21.8.2001.
(265) C 57/2003 (ex-NN 58/2003).
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(un, attiecīgi, līgumi par paredzēto ieguldījumu) ar Karalisko dekrētu kļuvuši obligāti 
visiem nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Tādējādi izveidoti nozaru fondi tiek 
fi nansēti pilnībā par attiecīgajā nozarē strādājošo uzņēmumu līdzekļiem un savākto 
naudu viņi pārvalda paši. Visi fondā iemaksas veikušie uzņēmumi saņem labumu no 
fonda fi nansētajām programmām. 

478. Komisija koncentrējās uz jautājumu par to, vai šīs sistēma neietver valsts 
atbalsta elementus (266). Lai izlemtu par valsts atbalsta klātbūtni, tā savu vērtējumu 
balstīja uz četriem kumulatīviem kritērijiem, kurus pieņēma Tiesa spriedumā par 
Pearle (267), kur par galveno tika atzīts valsts resursu trūkums vai to nepiedāvāšana. Uz 
šo lietu attiecināmie četri kritēriji ir šādi: 

(1) darbības, ko fi nansē no nozaru fondiem, pilnībā nosaka sociālie partneri, nevis 
valsts,

(2) fi nanses 100 % apmērā nāk no nozarē strādājošo uzņēmumu ieguldījuma, valsts 
fondus nefi nansē (ja valsts daļēji fi nansē zināmas fondu darbības, šis līdzfi nansējums 
no valsts puses, un tikai tas, būtu atzīstams par valsts resursiem), 

(3) fi nansēšanas metodes un likmes nosaka arī nozares sociālie partneri, 

(4) valsts neiejaucas, lai palīdzētu izmantot savāktos līdzekļus. 

Tā kā šie četri nosacījumi Beļģijas nozaru fondu gadījumā ir ievēroti, Komisija 
atzīmēja, ka analoģiski Pearle valsts resursi un pati valsts šeit nav iesaistīti, tātad, par 
valsts atbalstu tas nav atzīstams. Uz Pearle gadījumu pamatotais Komisijas lēmums kā 
precedents ir svarīgs, jo nosaka valsts resursiem un valsts līdzdalībai zināmas robežas. 

5. Finanšu atbalsts

Finanšu palīdzības shēma restorānu nozarē

479. Komisija 1. decembrī nolēma necelt iebildumus pret shēmu, kurā iesaistīts 
atbalsts nodarbinātības uzlabošanai HCR nozarē (viesnīcās, kafejnīcās un restorānos) 
Francijā (268). 

480. Lai uzlabotu darba un darba algas apstākļus nozarē, Francijas iestādes vienojās 
par līgumu ar attiecīgās nozares darba devējiem un darba devēju organizācijām par to, 
ka cita starpā tiks celtas algas un papildus atmaksātās brīvdienas. Viena HCR nozares 
īpatnība ir tas, ka minimālā likumīgā alga ir zem minimālās algas citās ekonomikas 
nozarēs.

481. Par darba devējiem radītajām papildus izmaksām Francijas iestādes izlēma 
katru mēneši piešķirt subsīdijas uzņēmumiem, kuru darbinieki nopelna algas, kas ir 

(266) NN 136/03.
(267) C-345/02, 15.7.2004. 
(268) N 330/2004.
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vismaz vienādas ar minimālo pielīdzināmo algas līmeni citās nozarēs. Šie pasākumi ir 
spēkā no 2004. gada jūlija līdz 2005. gada 31. decembrim. 

482. Tā kā trūkst jebkāda Kopienas juridiskā pamatojuma, kas attiektos uz 
nosacījumiem par atbrīvošanu no ziņošanas šādos gadījumos, izrādījās, ka ir 
nepieciešams Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta izvērtējums saistībā ar to. 
Tātad, Komisijai vajadzēja izsvērt atbalsta doto ieguldījumu, vadoties pēc ES kopējām 
interesēm, un tā ietekmi uz tirdzniecības nosacījumiem un konkurenci kopējā tirgū. 

483. Nodarbinātības veicināšana un darba apstākļu uzlabošana ir vieni no 
prioritārajiem ES kopējo interešu mērķiem, kuri noteikti ietverti Līgumā un Eiropas 
nodarbinātības stratēģijā. Ņemot vērā shēmas ietekmi uz tirdzniecības nosacījumiem 
un konkurenci, Komisija konstatēja, ka tā vairāku iemeslu dēļ ir samērā ierobežota, 
jo restorānu pakalpojumi būtībā ir vietēja rakstura, nevis plašāka tirgus darbība, un 
darba devējiem radušās izmaksas pārsniedz valsts atbalsta apmēru, pie tam atšķirībā 
no palīdzības, šim atbalstam ir ilggadīgs raksturs. Līdz ar to Komisija secināja, ka 
pasākumi atbilst kopējam tirgum. 

484. Šis lēmums iekļaujas kopējā Komisijas valsts atbalsta politikā un, sevišķi, vērsts 
uz mērķiem, ar ko atbalstu pārvirzīt horizontālā virzienā un ievērot kopējās intereses, 
kuras atzinušas vairākas Eiropadomes sanāksmes pēc kārtas.

GIE Fiscaux

485. Komisija 14. decembrī izlēma uzsākt formālas izmeklēšanas procedūru, lai 
pārbaudītu Francijas fi skālā instrumenta GIE fi scaux atbilstību Kopienas noteikumiem 
par valsts atbalstu. 

486. Francijas vispārējā nodokļu likuma 39. pantā noteikts, ka fi skāli aprēķināmā 
aktīvu, kurus nomā ekonomisko interešu grupa (economic interest grouping, EIG), 
amortizācija nedrīkst pārsniegt nomas maksas apjomu.  Tomēr vispārējā nodokļu 
likuma (269) 39. panta sadaļā CA noteikti šī principa izņēmumi. Saskaņā ar šo pantu 
fi nansēšanas operācijas, kuras saistītas ar nozīmīgām sociālām un ekonomiskām 
interesēm, netiek pakļautas šai atskaitāmajai amortizācijai. Budžeta ministrs novērtē, 
vai pastāv svarīgas ekonomiskās un sociālās intereses, un dod apstiprinājumu 
investējošajam uzņēmumam. 

487. Lai no amortizācijas augšējās robežas gūtu labumu, jāievēro arī vairāki citi 
nosacījumi. Iznomātajiem aktīviem jābūt amortizējamiem vismaz astoņu gadu laikā. 
Iepirkšanas cenai jāatbilst tirgus cenai. Gala lietotājam jābūt uzņēmumam, kurš preci 
izmanto savas parastās darbības laikā un nomas/pirkuma līguma beigās aktīvu ir tiesīgs 
nopirkt. Aktīviem, uz kuriem tas attiecas, izņemot kuģus, jābūt iegādātiem kā jaunām 
precēm: 

(269) Vispārējā nodokļu likuma 39. panta CA daļa tika ieviesta ar 1998. gada 2. jūlija likumu Nr. 98-546, 
ar ko tiek izveidota amortizācija sistēma, kura labvēlīga zināmiem, budžetu sastādot ministra 
apstiprinātiem uzņēmumiem. 
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• EIG nodokļi ir fi nansiāli pārredzami instrumenti, t.i., dalībnieki, kuri veido EIG un 
gūst tiešu labumu no augšējās robežas atcelšanas. Tomēr pasākumu organizācija 
skaidri nosaka, ka divas trešdaļas no tādējādi gūtā labuma jānodod gala lietotājam 
nomas maksas samazinājuma veidā vai samazinot pirkuma cenu. Turklāt, pārdodot 
aktīvus gala lietotājam, tie tiek atbrīvoti no kapitāla pieauguma nodokļa. 

• EIG, kuru kopumā veido fi nanšu institūcijas, iegūst fi nansējamo aktīvu un iznomā 
to gala lietotājam. Tā kā samazinātā amortizācija un EIG radītās bankas izmaksas 
tiek koncentrētas pirmajos nomas darbības gados, EIG rezultāti šajā perioda uzrāda 
ievērojamu defi cītu. Pozitīvi rezultāti kļūst tikai vēlākā periodā, kad saņemtās nomas 
maksas apmērs sasniedz izmaksas. Tā kā tas tiek pakļauts sabiedrību nodokļu sistēmai, 
EIG var tādējādi pirmajos darbības gados radušos defi cītu iekļaut ar nodokļiem 
paliekamajā savu biedru peļņā saskaņā ar likmi pēc to pašreizējās darbības. Tas EIG 
biedriem ļauj samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus. 

488. Savā lēmumā par izmeklēšanas uzsākšanu Komisija uzskatīja, ka šādā veidā 
tiek sniegts neatbilstošs atbalsts. Komisija uzskatīja, ka gan EIG biedri, gan tiem 
EIG iznomāto aktīvu lietotāji šīs struktūras ietvaros guva labumu no selektīvām 
priekšrocībām. Komisija īpaši uzsvēra, ka pasākums galvenokārt attiecās uz jūras 
transporta nozari. Ieinteresētās trešās puses, it sevišķi labuma guvēji un personas, 
kuras struktūras ietvaros varēja saņemt apstiprinājumu, tika aicinātas izteikt savus 
komentārus.

Fiskālie stimuli, lai piedalītos gadatirgos 

489. Komisija 22. septembrī izlēma, ka īpaši nodokļu stimuli uzņēmumiem, kuri 
piedalās gadatirgos ārvalstīs (pieejami saskaņā ar Itālijas 2004. gada budžeta likuma 
1. panta 1. punkta b) apakšpunktu) neatbilst kopējam tirgum (270). 1. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā nodrošināts atbrīvojums no tiešajiem izdevumiem, kas 2004. gadā 
radušies uzņēmumiem, ārvalstīs piedaloties tirdzniecības izstādēs. Tie atskaitāmi no 
Itālijā paredzētā uzņēmumu peļņas nodokļa. Šāds ienākums var pasliktināt normālu 
noteikumu izmantošanu, jo nozīmē papildus atbrīvojumus pie Itālijas nodokļu likuma 
pieļautajiem parastajiem uzņēmumu izdevumiem. Pēc šī lēmuma 2004. gadā sekoja 
sīka izmeklēšana. 

490. Komisija uzskatīja, ka shēma kropļo konkurenci, jo nodrošina nodokļu 
priekšrocības, ar kurām tiek uzlaboti Itālijas uzņēmumu tirdzniecības apstākļi, ja tie 
darbojas ārvalstīs. Izskatījās, ka labumus saņem tikai ierobežota grupa, kas nodarbojas 
ar eksportu, tātad, veidojās tieša konkurence ar ārvalstu uzņēmumiem, ieskaitot 
tirdzniecību ar citām dalībvalstīm. Itālija tika lūgta atbalsta saņēmējiem nelikumīgi 
sniegto atbalstu atgūt, izņemot daļu no atbalsta, apmēram 50 % apmērā, kas bija sniegts 
MVU par piedalīšanos gadatirgos, lai iekļūtu jaunos tirgos.

(270) C12/2004.
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Nodokļu atlaides nekustamajiem īpašumiem

491. Komisija 1. decembrī daļēji apstiprināja shēmu, pēc kuras uz laiku no 
nekustamo īpašumu nodokļa, kas saistīts ar nekustamo īpašumu nodošanu citam 
īpašniekam, tiek atbrīvoti dzīvojamo platību uzņēmumi apvienošanās gadījumā, ja 
tiek iesaistīts īpašums, kas atrodas Vācijas jaunajās federālajās zemēs (271). Saskaņā ar 
reģionālā atbalsta karti Vācijai (2000.–2006.) galvenās Branderburgas, Meklenburgas, 
Rietumpomerānijas, Saksijas, Saksijas-Anhaltas un Tīringenes daļas saskaņā ar 
87. panta 3. punkta a) apakšpunktu ir atbalstāmie reģioni, kamēr Berlīnes reģiona 
darba tirgus (ieskaitot Berlīni un pie tās esošās Branderburgas daļas) drīkst saņemt 
atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu. Tā kā kritusies 
dzimstība un notikusi masveida migrācija, jaunajās federālajās zemēs nekustamā 
īpašuma tirgū vērojams ievērojams iedzīvotāju samazinājums, ļoti daudz ir brīvu 
darba vietu, ko pavada ievērojami zaudējumi no iepriekšnoteiktajām īres maksām un 
nedrošība par paredzamajām darbībām īpašumu atpakaļatdošanā. Atbrīvojums no 
nekustamā īpašuma nodošanas nodokļiem dzīvojamās platības uzņēmumiem ļautu 
apvienot spēkus un tikt galā ar daudzajām grūtībām. 

492. Tā kā šeit pasākumi ierobežoti līdz 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā 
paredzētajiem rajoniem, Komisija nāca pie slēdziena, ka pasākumi atbalstāmi, ievērojot 
zināmus ierobežojumus, ierobežoto konkurences kropļojumu apmēru un paredzamo 
pozitīvo pasākumu ietekmi uz dzīvojamās platības tirgu un sociāli ekonomisko attīstību. 
Saistībā ar Berlīnes darba tirgu, kur tukšo darba vietu skaits un depopulācija nav tik 
izteikta, bet tipiskais atbalsta apmērs ir lielāks, Komisija uzsāka formālas izmeklēšanas 
procedūru, lai ievāktu informāciju no citām ieinteresētajām pusēm (272).

6. Atbalsts pētniecībai un attīstībai

Ūdeņraža pētījumu programma: projekti Micro CHP un CELCO

493. Komisija 30. novembrī saskaņā ar Pētniecības un attīstības pamatnostād-
nēm (273) apstiprināja divus ad hoc atbalsta projektus (274), kas paredzēti, lai atbalstītu 
pēc iespējas vairāk pētījumu projektus, – “Kurināmā elementu mikro siltuma un elek-
troenerģijas koģenerācijas (CHP) iekārtas izstrāde” un “Kurināmā elementu izveide, 
izmantojot palīgdzinējus un piedziņas sistēmu izpriecu kuģiem”. 

494. Abi projekti tika īstenoti reģionālās pētījumu programmas “Hydrogen 
Piemonte System (SPH2)” ietvaros, ko īsteno Pjemontas reģions Itālijā un ko iedvesmoja 

(271) N 42/2004.
(272) C 40/2004.
(273) Kopienas struktūra valsts atbalstam pētniecībai un attīstībai Eiropas Kopienas Ofi ciālajā Vēstnesī 

C45, 17.2.1996, 5. lpp. (tālāk tekstā tiek apzīmēta kā struktūra), to apstiprināja un paplašināja 
pēdējais Komisijas paziņojums 2002/C111/03 (OV C 111, 8.5.2002.).

(274) Paziņots 2004. g. aprīlī ar Nr. 184a-184b/2004.
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augsta līmeņa (pašvaldības līmeņa) darba grupas darbs Kopienas līmenī – “Ūdeņraža 
enerģija un kurināmā elementi” (275).

495. Projekta mērķis bija strādāt pie fundamentālo pētniecības atklājumiem par 
ūdeņraža nesēju un galvenokārt tika saistīts ar šādām lietām: kurināmā elementu 
attīstība gan stacionārai izmantošanai, gan izmantošanai transportā, ūdeņraža ražošanas 
attīstība gan no atjaunojamajiem, gan citiem avotiem, – saistībā ar CO2 sekvestrāciju –, 
kā arī ar ūdeņraža uzglabāšanu un izplatīšanu. Tikai pētījumu industriālajā posmā tika 
iesaistīti pētījumi, kur saskaņā ar Itālijas domām bija atļauta atbalsta intensitāte 50 % 
apmērā. 

496. Ūdeņraža un kurināmā elementi ir stingri ieviesušies kā stratēģiskās 
tehnoloģijas, lai varētu tikt galā ar konfl iktējošajām vajadzībām, ko rada palielinātā 
enerģijas piegāde un drošība, kamēr jāsaglabā arī izmaksu konkurētspēja, jāsamazina 
klimatiskās izmaiņas, jāuzlabo gaisa kvalitāte. Diemžēl tā rezultātā radušies labumi 
sāksies tikai pēc tam, kad iniciatīvas sāks ieplūst sabiedrībā un parādīsies privāts darbs 
kopējā tirgus stimulēšanai un attīstībai, jo Eiropas ceļu karte ūdeņradim un kurināmā 
elementiem pašlaik patiešām ir tālu no tirgus. 

497. Ar to Komisija uzskatīja, ka paziņotie projekti, kas abi ir paredzēti vidēja līdz 
ilgtermiņa pētniecībai un tehnoloģiskajai attīstībai, ietilpst industriālās pētniecības 
defi nīcijā un atbilst struktūras 5.3. punktam. 

Atbalsts pētniecībai un attīstībai Bell Laboratories Dublinā 

498. Komisija 2004. gada 1. decembrī izlēma necelt iebildumus par Īrijas iestāžu 
Bell Laboratories sniegto atbalstu, jo šis atbalsts atbilda EK Līgumam (276). Atsevišķais 
atbalsts ir garantija saskaņā ar Izpētes un attīstības spēju garantēšanas shēmu, kuru 
Komisija atzina par pastāvošu atbalsta shēmu un apstiprināja tās izmantošanu saskaņā 
ar spēkā esošo Razošanas nozaru darbības programmu 2000.–2006. gadam. 

499. Atbalsta saņēmējs, Bell Laboratories (BLRI), veido daļu no Lucent Technologies, 
pasaules līdera telekomunikāciju nozarē. Atbalsta mērķis ir Dublinā izveidot pasaules 
klases pētījumu centru uz ražošanas un noieta ķēdi balstītu pētījumu veikšanai saistībā 
ar nākošās paaudzes telekomunikāciju sistēmām. Šis centrs kopumā dotu ievērojamu 
ieguldījumu Eiropas Kopienas pētniecības jaudai ar datoriem un telekomunikācijām 
saistītu tehnoloģiju jomā, un tas atbilst Lisabonas mērķiem izveidot Eiropas ekonomiku 
par vadošo, uz zināšanām balstīto ekonomisku pasaulē. Projekts tiks ieviests piecu gadu 
laikā un saņems neatmaksājamu subsīdiju kopumā 21,66 miljonu euro apmērā, pie 

(275) Augsta līmeņa grupu ūdeņraža un kurināmā elementu tehnoloģiju izveidei 2002. gada oktobrī 
izveidoja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Eiropas Komisijas Enerģijas un transporta 
komisārs Loyola de Palacio un Pētniecības komisārs Filippe Busquin. Grupa tika lūgta formulēt 
kolektīvu viedokli par to, kā ūdeņradis un kurināmā elementi varētu dot ilgtspējīgu enerģijas 
sistēmu ieviešanai nākotnē. To veido 19 zinātnes, ražošanas, sabiedrisko iestāžu un gala lietotāju 
pārstāvji. 

(276) N 214/2004.
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kam kopējie paredzētie izdevumi būs 43,32 miljoni euro. Tas nozīmē arī ievērojamu 
sadarbību ar universitātēm, jo tas būs konsorcijs ar universitātes pētniekiem, ko vadīs 
Dublinas Trīsvienības koledža. 

500. Komisija uzskatīja, ka pasākums ietilpst EK Līguma 87. panta 1. punkta 
ietvaros, tomēr labvēlīgais atbilstības vērtējums tika balstīts uz šādiem faktiem: 

(a) projekti aprobežojas ar rūpnieciskiem pētniecības un attīstības pasākumiem pirms 
konkurences, kas noteikti Pētījumu un attīstības struktūras I pielikumā;

(b) izmaksas atbilst Pētniecības un attīstības programmas II pielikumam; 

(c) atbalsta intensitāte aprobežojas ar 50 %, kas atbilst Pētniecības un attīstības 
programmas 5.3., 5.5., 5.10.2. un 5.10.3. punktiem;

(d) ir skaidrs plānotā projekta iniciatīvas raksturs, kā to prasa Pētniecības un attīstības 
programmas 6.2. punkts.

501. Tātad, Komisija izlēma sniegto atbalstu atzīt par atbilstošu EK Līguma 
87. panta 3. punkta c) apakšpunktam. 

Piedalīšanās OCAS kapitāla palielināšanā

502. Komisija 2004. gada 20. oktobrī apstiprināja Flandrijas reģiona dalību OCAS, 
Arcelor pētniecības un attīstības iestādes, kapitāla palielināšanā, jo tā plāno pārveidoties 
par neatkarīgāku un ienesīgu uzņēmumu attīstības un pētījumu pakalpojumu tirgū (277). 
Beļģija par šo projektu bija paziņojusi juridiskas skaidrības labad. Tā patiešām uzskatīja, 
ka projekts būs pietiekami ienesīgs, lai piesaistītu privāto uzņēmumu investīcijas. 
Šajā ziņā tā pamanīja, ka Arcelor, pašreizējais OCAS akcionārs, kapitāla palielināšanā 
piedalījās par tādu pašu summu. Pēc sīkas lietas analīzes Konkurences ĢD nonāca pie 
slēdziena, ka ienākumu prognoze nebija precīza un pietiekami augsta, lai varētu gaidīt, 
ka projekta atdeve augstā riska dēļ būs pietiekama, lai to kompensētu. Tā pamanīja, 
ka zināmi šī darījuma nosacījumi izskatījās pārāk izdevīgi Arcelor. Pēc secinājuma, 
ka tas nozīmē iespējamu atbalstu Arcelor, Konkurences ĢD nonāca pie secinājuma, 
ka atbalsts būtu jādeklarē saskaņā ar Pētniecības un attīstības pamatnostādnēm. Un 
patiešām, sabiedrības atbalsts skaidri mudina Arcelor uzņemties papildus pētījumus 
tiem, kuri tiek veikti parasti un atbalsta intensitāte saglabājas zem rūpnieciskajiem 
pētījumiem atļautā līmeņa.

Schiefergruben Magog

503. Komisija 6. oktobrī uzsāka formālu izmeklēšanas procedūru par valsts atbalstu 
uzņēmumam Schiefergruben Magog, Vācijas šīfera ražotājam (278). Lietas pamatā bija 
sūdzība, ko Komisija saņēma no Vācijā strādājošā Schiefergruben Magog konkurenta. 

(277) N 315/2004.
(278) C 31/2004 (ex-NN 53/2004).
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504. Schiefergruben Magog 2002. un 2003. gadā bija saņēmis reģionālo iestāžu 
dotāciju aptuveni 0,7 miljonu euro apmērā, lai atbalstītu jaunas tehnoloģijas izveidi 
jumta šīfera griešanai. Vācija apgalvo, ka šī dotācija  nav valsts atbalsts, jo nedeva 
uzņēmumam priekšrocības – projekta mērķis bija inovatīvas tehnoloģijas izstrāde 
jumta šīfera apstrādei, lai darbiniekiem samazinātu risku veselībai, pie tam investīcija 
uzņēmumam nedeva peļņu. Vēl Vācija apgalvo, ka netiek ietekmēta tirdzniecība starp 
dalībvalstīm, jo Schiefergruben Magog ražo īpašu, augstas kvalitātes jumta šīferi, ko 
vēsturisku iemeslu dēļ ražo tikai Vācijā. 

505. Formālās izmeklēšanas sākumā Komisija uzskatīja, ka dotācija nedeva 
priekšrocības Schiefergruben Magog. Saskaņā ar uzņēmuma paša mājas lapas datiem, 
projekts tika veikts, lai automatizētu griešanas procesu, kas uzņēmumam ļautu ražot 
augstas kvalitātes šīferi par zemākām izmaksām un tādējādi ietekmē uzņēmuma 
konkurētspēju. Komisija domāja arī, ka ir ietekmēta tirdzniecība starp dalībvalstīm un 
ka dotācija, tātad, ir nozīmējusi valsts atbalstu. Komisija apšauba, vai atbalsts atbilst 
MVU grupāliem izņēmumiem vai Kopienas Pētniecības un attīstības programmai, vai 
jebkādiem citiem izņēmumiem, kas paredzēti Līguma 87. panta 2. punktā vai 87. panta 
3. punktā (279).

7. Atbalsts videi

Atbalsts Akzo Nobel hlora transporta samazināšanai (280)

506. Komisija 16. jūnijā uz EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta pamata 
apstiprināja 32,5 miljonus euro lielu piešķīrumu Akzo Nobel par divu hloru un 
monohloretiķskābi ražojošu rūpnīcu pārvietošanu. Pārvietošanas rezultātā ievērojami 
samazinātos vajadzība transportēt hloru. 

Atbalsts tika dots etilēna cauruļvada izveidei starp Štādi un Teičentāli (281) un 
propilēna cauruļvada izveidei no Roterdamas caur Antverpeni uz Rūras rajonu (282).

507. Saskaņā ar Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēm, investīciju izdevumi 
tajās cauruļvada daļās, kuras atrodas atbalstāmajos rajonos, drīkst saņemt atbalstu. Tā 
tas bija etilēna cauruļvada gadījumā, kura operators bija DOW Olefi nverbund GmbH, 
kam Komisija 8. septembrī apstiprināja atbalstu 13,6 miljonu euro apmērā. 

508. Propilēna cauruļvada gadījumā tā nebija, jo tas no Roterdamas caur Antverpeni, 
Ķelni un Rūru Vācijā gāja lielākoties cauri rajoniem, kuri nav atzīti par atbalstāmajiem. 
Tomēr 16. jūnijā Komisija apstiprināja 27 miljonu euro lielas subsīdijas, kas Vācijas, 

(279) Šī atbalsta intensitāte atbilst “Vides aizsardzības pamatnostādnēm” (OV C 37, 3.2.2001), kas tomēr 
neaptver atbalstu iedzīvotāju drošības palielināšanai. 

(280) N 304/03.
(281) N 598/03.
(282) C 67/03, C 68/03 un C 69/03.
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Dānijas un Beļģijas iestādēm ir jāpiešķir cauruļvada attīstīšanai. Atbalsta saņēmējs 
ir European Pipeline Company, kura izlēma piedalīties kā lielākais propilēna cauruļu 
ražotājs. Atšķirībā no iepriekš minētā etilēna cauruļvada, cauruļvadi tiks darbināti 
saskaņā ar principu atklāta piekļuve/kopīgs transportētājs un zema peļņa. 

509. Atbalsts šim propilēna cauruļvadam iekļaujas valsts atbalsta defi nīcijā un 
netiek uzskatīts par atbalstu kopējai infrastruktūrai. Komisija tomēr atzina, ka pastāv 
priekšrocības videi, drošībai un ražošanai. Pārbaudot to, vai atbalsts bija proporcionāls 
un atbilstošs nepieciešamajam minimumam un vai bija iespējams izvairīties no 
nevajadzīgiem konkurences kropļojumiem, tā konstatēja, ka atbalsts atbilst kopējam 
tirgum. Tā kā šeit nevarēja izmantot ne pamatnostādnes vides aizsardzībai, ne 
valsts reģionālajam atbalstam, Komisija savu lēmumu pamatoja ar Līguma 87. panta 
3. punkta c) apakšpunktu.

Vides investīciju atbalsts Stora Enso rūpnīcai Langerbrugē” (283)

510. Komisija 8. septembrī apstiprināja 23,5 miljonus euro lielu atbalstu videi 
Beļģijā izvietotajā Langerbruges Stora Enso papīrrūpnīcā. Investīciju mērķis bija 
samazināt enerģijas patēriņu ziņu izdevumu ražošanā, ražot enerģiju krāsas nogulšņu 
dedzināšanas rezultātā kombinētā katlumājā un elektrostacijā, kā arī papīra atlikumus 
un gatavo produkciju transportēt ar vilcienu, nevis kravas mašīnām. 

511. Tālāks atbalsts bija paredzēts otrreiz izmantoto šķiedru piemērošanai papīra 
ražošanā, bet šie 11,5 miljoni euro netika apstiprināti. Komisija konstatēja, ka šis 
mērķis neatbilst Vides aizsardzības pamatnostādņu 29. punktam (284), jo investīciju 
rezultātā netiek samazināts Stora Enso rūpnīcas pašas radītais atkritumu daudzums, 
drīzāk palielinātos ražošanas un tirdzniecības apmērs attiecībā pret jebkuru citu papīra 
ražotāju. Komisija uzskata, ka analoģiski pamatnostādņu 29. punktam, šādas investīcijas 
otrreizējai pārstrādei atbalstāmas 30 % apmērā no attaisnojamajiem izdevumiem, ja 
vien tās atbilst papildu kritērijiem: (i) investīciju projektiem jābūt inovatīviem un jāiet 
tālāk par pašreizējo attīstības stāvokli, (ii) saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, atbalsts 
nedrīkst tiešā veidā dot atvieglojumus budžetā uzņēmumiem, kuri ražo atkritumus, 
un (iii) jābūt noteikumiem, kas nodrošinātu, lai citādi atkritumos nonākošs materiāls 
tiktu pārstrādāts otrreiz, jo nedrīkst apstiprināt atbalstu ar investīcijām, ja tas vienkārši 
palielina konkurenci uz pārstrādājamajiem materiāliem.

Valsts atbalsta aspekti emisiju tirdzniecības shēmā 

512. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvai 
2003/87/EK par emisiju tirdzniecības shēmu (ETS) (285) ir būtiska nozīme Komisijas 
klimata izmaiņu politikā. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm palīdzēt dot savu ieguldījumu 

(283) C 73/03.
(284) OV C 37, 3.2.2001., 3. lpp.
(285) OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. 
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Kioto protokola izpildē, izmantojot tirgus instrumentu, kas par viszemākajām 
izmaksām palīdz samazināt kaitīgo vielu emisijas. 

513. Emisiju tirdzniecības sistēma ETS ir pirmā starptautiskā tirdzniecības 
sistēma ar CO2 emisijām pasaulē. Tā aptver vairāk nekā 12 000 iekārtu ES 25 valstīs 
(dedzināšanas rūpnīcas, naft as pārstrādes fabrikas, koksa krāsnis, dzelzs un tērauda 
rūpnīcas, cementa, stikla, kaļķu, ķieģeļu, keramikas, papīra un koksnes rūpnīcas), kas 
pārstāv gandrīz pusi Eiropas CO2 emisijas. 

514. ETS ieviešanas stūrakmens ir tā sauktie valsts kvotu piešķiršanas plāni (NAPs). 
Šajos plānos norādīts kopējais dalībvalstīm iedalītais emisiju daudzums 2005. līdz 
2007. gada tirdzniecības periodam un to sadalīšanas metodes dažādās nozarēs atkarībā 
no iesaistītajām iekārtām. 

515. Direktīva par tirdzniecību ar emisijām no Komisijas prasa izvērtēt atbilstību 
šiem plāniem saskaņā ar ETS direktīvas 10. pantu un pēc vienpadsmit tās III pielikumā 
paredzētajiem kritērijiem. Komisija var atteikties apstiprināt plānu kopumā vai tā daļu 
trīs mēnešu laikā no tā paziņošanas, ja plāns atzīstams par neatbilstošu. Līdz 2004. 
gada beigām Komisija bija pieņēmusi lēmumus 21 valsts kvotu piešķiršanas plānu 
gadījumā (286).

Valsts kvotu piešķiršanas plānu apstiprināšana 

516. ETS direktīvas III pielikuma 5. kritērijā tiek teikts, ka valsts kvotu piešķiršanas 
plāns saskaņā ar Līguma prasībām, sevišķi tā 87. un 88. pantu, nedrīkst šķirot 
uzņēmumus vai nozares tādā veidā, kas dotu nepamatotas priekšrocības atsevišķiem 
uzņēmumiem vai darbībām. 

517. Šajā vadošajā dokumentā Komisija noteikta, ka izmantojami parastie valsts 
atbalsta tiesību akti.

518. Saskaņā ar direktīvas 10. pantu, dalībvalstīm ir pienākums pirmajā tirdzniecības 
periodā no 2005. līdz 2007. gadam vismaz 95 % no iedalītā apjoma piedāvāt par brīvu. 
Tas dalībvalstīm ļauj pārdot maksimāli 5 % no iedalītā apjoma. Līdz šim dalībvalstis 
šo iespēju izmantojušas maz. Tikai Dānija izlēma 5 % savas daļas pārdot izsolē. Dažas 
citas dalībvalstis paredz pārdošanai neizmantoto jaunpienācēja rezervi atstāt uz perioda 
beigām vai pārdot ļoti ierobežotu iedalītās daļas apjomu, lai segtu shēmas ieviešanas 
administratīvās izmaksas. Tādā apmērā, kādā dalībvalsts neizmanto iespēju pārdot sev 

(286) Komisija 7. jūlijā pieņēma lēmumus par valsts kvotu piešķiršanas plāniem Dānijā, Īrijā, Nīderlandē, 
Slovēnijā un Zviedrijā; 20. oktobrī lēmumi tika pieņemti par valsts kvotu piešķiršanas plāniem 
Beļģijā, Igaunijā, Latvijā, Luksemburgā, Slovākijas Republikā un Portugālē. Decembra beigās 
lēmumi tika pieņemti par valsts kvotu piešķiršanas plāniem Kiprai, Ungārijai, Lietuvai, Maltai 
un Spānijai. Paziņojumi par šiem lēmumiem pieejami pēc tīmekļa vietnes http://europa.eu/
scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm. Lēmumi pieejami tīmekļa vietnē http://www.europa.eu/comm/
environment/climat/emission_plans.htm

http://europa.eu/ scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm
http://europa.eu/ scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm
http://www.europa.eu/comm/environment/climat/emission_plans.htm
http://www.europa.eu/comm/environment/climat/emission_plans.htm
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iedalīto daļu par tirgus cenu, pasākums dalībvalstīs šķiet ierobežots līdz dalībvalstīm 
un nozīmē valsts resursu izmantošanu. 

519. Pasākums var ietvert arī valsts resursus un var attiekties uz dalībvalsti, ja 
dalībvalsts pieļauj iedalītās daļas atstāšanu uz otro tirdzniecības periodu. Līdz šim visas 
valstis, izņemot Franciju, no tā ir atturējušās. 

520. Ja neskaita Dāniju, Komisija ar to nevarēja izslēgt iespējamību, ka valsts 
paredzētais valsts kvotu piešķiršanas plāns varētu nozīmēt atbilstību Līguma 87. panta 
1. punktam. Komisija tālāk vērtēja, vai kāds no potenciālajiem atbalstiem atbilst un 
liekas nepieciešams ETS direktīvas vispārējo, ar vidi saistīto mērķu sasniegšanai. 

521. Komisija meklēja kontaktus ar dalībvalstīm, sevišķi tur, kur valsts kvotu 
piešķiršanas plāns ietvēra šādas pazīmes:

522. Ja dalībvalsts kopējo daļas apjomu piešķir tur, kur tas, iespējams, neatbilst 
paredzētajām emisijām vai kur tas neatbilst Kioto protokola kritērijiem (direktīvas III 
pielikuma 1. un 2. kritērijam) un saņēmēji nenodrošina pietiekamus vides aizsardzības 
pasākumus, pārāk lielas daļas piešķiršana var nozīmēt iespējamu atbalstu (ja atbalsta 
saņēmējs saņem daļu lielāku par reāli plānotajām emisijām, tad atbalstam nav 
iniciatīvas efekta, ar kuras palīdzību varētu mainīt praksi), plāns noved pie tirdzniecības 
nozaru vai emisijas veidojošo iekārtu diskriminācijas, piemēram, neattaisnojami tiek 
izmantotas atšķirīgas daļu piešķiršanas metodes vai metode dažādiem uzņēmumiem 
tiek piemērota atšķirīgi, arī attiecībā uz neattaisnojamu atšķirīgu piekļuvi jaunajiem 
dalībniekiem. 

7 Izvērtējot valsts kvotu piešķiršanas plānus Komisija saskārās ar dažiem šādiem 
gadījumiem. Līdz šim lielākā daļa potenciālu draudu izkropļot konkurenci atrisināmi 
sarunās ar attiecīgajām dalībvalstīm. Vairākos gadījumos, lai ievērotu ETS direktīvas 1., 
2. un 5. kritēriju, dalībvalstis samazināja piešķirtās daļas. Dažos gadījumos dalībvalstis 
atteicās no atsevišķās nozarēs radītajām rezervēm. Atšķirīgu iedalīšanas metožu 
izmantošana konkrētās nozarēs daudzos gadījumos ir attaisnojama. Komisija ar to 
secināja, ka lielākajā daļā valsts kvotu piešķiršanas plānu, kuri balstīti uz dalībvalsts 
sniegto informāciju, iespējamais atbalsts atbilstu kopējam tirgum un tas jāvērtē saskaņā 
ar Līguma 88. panta 3. punktu. 

524. Jāatzīmē, ka Komisija līdz šim ir visus valsts kvotu piešķiršanas plānus 
pārbaudījusi ETS direktīvas kontekstā, lai noteiktu redzamās problēmas ar neatbilstošu 
valsts atbalstu. Līdz šim Komisija Valsts sadalījuma plāna ietvaros nav pieņēmusi 
nevienu konkrētu lēmumu par valsts atbalstu. 

8. Paplašināšanās

Jaunajās dalībvalstīs pastāvošais atbalsts 

525. Pievienošanās līgumā noteikts, ka par esošo atbalstu EK Līguma 88. panta 1. 
punkta izpratnē atzīstami šādi atbalsta pasākumi laikā uz iestāšanās dienu: 
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– atbalsta pasākumi, kuri bijuši spēkā līdz 1994. gada 10. decembrim;

– atbalsta pasākumi, kas uzskaitīti Pievienošanās līguma pielikumā (Līguma 
sarakstā); 

– atbalsta pasākumi, kurus pirms pievienošanās uzskatījusi par valsts atbalstu jaunās 
dalībvalsts valsts atbalsta institūcija un kas atzīti par atbilstošiem acquis, un par 
kuriem Komisija nav cēlusi iebildumus, izsakot nopietnas šaubas par to, vai tie 
varētu atbilst kopējā tirgus prasībām (pārejas procedūra).

526. Visi pasākumi, kas nozīmē valsts atbalstu un neatbilst augstāk minētajiem 
kritērijiem, EK Līguma 88. panta 3. punkta izpratnē tiek uzskatīti par jaunu atbalstu. 

527. Saskaņā ar pārejas procedūru, jaunajām dalībvalstīm bija iespēja iesniegt ziņas 
par pasākumiem, sākot no 2003. gada sākuma līdz valsts uzņemšanai ES. Kopumā tika 
iesniegtas ziņas par 559 pasākumiem, no kuriem 201 attiecas uz 2003. gadu un 358 
– uz 2004. gadu. Līdz 2004. gada beigām 323 pasākumi (58 % no kopējā skaita) tika 
atzīti par esošo atbalstu, no kuriem 76 attiecas uz 2003. gadu un 247 – uz 2004. gadu. 
2004. gada laikā Komisija uzsāka formālas izmeklēšanas procedūru 3 pasākumu 
gadījumā. 207 pasākumus (37 % no kopējā skaita) jaunās dalībvalstis atcēla, vai arī 
Komisija pieņēma lēmumu, ka tie pēc iestāšanās nav izmantojami. Līdz 2004. gada 
beigām vērtēti tika vēl 26 pasākumi. 

Atbalsts banku nozarei jaunajās dalībvalstīs 

528. Dažas jaunajās dalībvalstīs 90. gados notika strukturālas ekonomiskas 
izmaiņas. Vairākos gadījumos iejaucās sabiedriskās iestādes. Lai nodrošinātu šo 
pasākumu izvērtēšanu, Pievienošanās līgumā tika garantētas Komisijas tiesības izvērtēt 
pasākumu atbilstību valsts atbalsta pazīmēm, kurš tika sniegts agrāk, bet turpinājās arī 
pēc šo valstu uzņemšanas ES. 

529. Ņemot vērā ziņojumus, Komisija izskatīja atbalstu, kas tika piešķirts bankas 
sistēmu pārkārtošanai vairākās jaunajās dalībvalstīs (Čehijas Republikā, Ungārijā un 
Slovākijas Republikā). 2004. gadā Komisija pieņēma sešpadsmit lēmumus par to, ka 
pasākumi pēc iestāšanās nav izmantojami. Tas nozīmē, ka šie pasākumi tika pilnībā 
veikti pirms iestāšanās, un pēc iestāšanās nav iespējams papildus atbalsts, tāpēc 
Komisijai šie pasākumi nebija jāizvērtē, un tai arī netika piešķirtas izvērtēšanas tiesības. 
Tomēr divos gadījumos – Czech Agrobanka Praha (287) un Ungārijas Postabank (288) 
– Komisija pieņēma lēmumu uzsākt procedūras, jo tā konstatēja, ka daži pasākumi 
ir izmantojami pēc uzņemšanas un nozīmē valsts atbalstu, par kuru Komisijai bija 
nopietnas šaubas, vai tā atbilst kopējam tirgum. 

(287) CZ 49/2003; C-27/2004, 2004. g. 14. jūlija lēmums.
(288) HU 11/2003, C-35/2004, 2004. g. 20. oktobra lēmums. 
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Slovākijas atļautā nodokļu atlaišana US Steel Košice

530. Uzņemšanas sarunās Slovākijai tika garantēts izņēmums no ES noteikumiem 
par valsts atbalstu, saskaņā ar kuru Slovākija drīkstēja piešķirt nodokļu atbalstu 
uzņēmumam US Steel Košice pēc uzņemšanas līdz 2009. fi nansu gada beigām. 

531. Lai kompensētu uzņēmuma priekšrocības, kas rodas to atbrīvojot no 
nodokļiem, tam tika noteikti ražošanas ierobežojumi no 2002. gada līdz uzņemšanai 
un no uzņemšanas datuma tika noteikts arī ierobežojums tirdzniecības apjomam. 
Saskaņā ar Iestāšanās līguma XIV pielikumu, Slovākijai uzlikts pienākums reizi 
pusgadā iesniegt ziņojumus. Pirmais Slovākijas iesniegtais ziņojums rādīja, ka 
2002. un 2003. gadā paredzētie ierobežojumi netika ievēroti. Lai novērstu radušās 
sekas, Slovākijas valdība ieteica ievērojami samazināt US Steel piesķirto valsts atbalstu 
un lūdza Komisiju pārskatīt pārejas perioda piešķiršanas noteikumus.  

532. Komisija 22. septembrī izlēma (289) par pietiekamiem pasākumiem situācijas 
labošanai. Saskaņā ar šo lēmumu, kopējais atbalsta apjoms, kas piešķirams US Steel 
Košice līdz 2009. gadam nodokļu atlaižu veidā, samazināms no 500 miljoniem USD 
līdz 430 miljoniem USD. Turklāt labuma saņēmējam Slovākijas valdība pieprasa 
nodokļu nomaksu 32 miljonu USD apmērā, un tā iemaksājama divās vienādās daļās 
2004. un 2005. gadā. US Steel Košice ražošanas apjoma ierobežojumi jāievēro no 
2004. gada 1. janvāra un pārdošanas apjoma ierobežojumi no 2004. gada 1. maija. US Steel 
Košice jāievēro arī nosacījums, ka tā līdz 2002. gada 13. decembrim nedrīkst paplašināt 
gatavo produktu grupas un tai jāturpina ievērot privatizācijas līguma nosacījumus. 

533. Slovākijas valdība 25. oktobrī pieņēma Komisijas priekšlikumu par 
pietiekamiem pasākumiem un apstiprināja, ka US Steel Košice nomaksājusi pirmo 
nodokļi daļu SKK 525 488 000 apmērā (16 miljoni USD).

Atbalsts Čehijas Republikas tērauda ražotāja pārstrukturēšanai

534. Komisija 14. decembrī izlēma uzsākt sīku izmeklēšanu par iespējamo 
valsts atbalstu Třinecké železárny a.s. (TZ), Čehijas Republikā strādājošam tērauda 
ražotājam (290). Komisija izpētīs, vai zināmi valsts pasākumi varēja slēpt atbalstu 
pārstrukturēšanā. Valsts atbalsts pārstrukturēšanā varēja tikt piešķirts Čehijas tērauda 
ražošanas nozarei tikai saskaņā ar ES Pievienošanās akta 2. protokolā paredzēto Valsts 
pārstrukturēšanas programmu un tikai uzņēmumiem, kuri tajā norādīti. TZ nav neviens 
no šiem uzņēmumiem un, tātad, tam nav tiesības uz palīdzību pārstrukturēšanai. 
Komisija uzskata, ka attiecīgajiem ES valsts atbalsta noteikumiem atbilst atbalsts, 
kas tiek piešķirts vides un pētījumu un attīstības projektiem. Tomēr tā šaubās, vai 
piešķirtais atbalsts atbilst slēgšanas un apmācības projektiem. Komisija izmeklēs arī to, 
vai Čehijas valdības par TZ kapitāla daļām samaksātā cena bija tirgus cena. 

(289) SK 5/04.
(290) NN 62/2004.
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9. Kuģu būve

Fincantieri

535. Saskaņā ar 1998. gada Kuģu būves regulu (291), pēdējais datums, lai kuģis 
kvalifi cētos atbalstam tā darbībai, bija 2005. gada 31. decembris. Vēlāk piegādātie 
kuģi šādu atbalstu saņemt nav tiesīgi. Tomēr Komisija var garantēt pagarinājumu, ja 
kavēšanās notikusi neparedzētu vai ārkārtas apstākļu dēļ, kurus kuģu būvētava nav 
varējusi ietekmēt. 

536. Komisija 20. oktobrī pieņēma lēmumu pēc Itālijas iesniegta paziņojuma 
par piecu Fincantieri, Itālijas kuģu būves grupas pārstāvja, izgatavotu kruīza kuģu 
piegādes laiku. Itālija apgalvoja, ka šādas kavēšanās iemesls bija tas, ka kuģa īpašnieks 
lūdza atlikt kuģa piegādi sakarā ar 2001. gada 11. septembrī notikušajiem teroristu 
uzbrukumiem (292). 

537. Savā lēmumā Komisija no vienas puses apstiprināja piegādes termiņa 
pagarinājumu, jo Itālijas izteiktais arguments tika uzskatīts par neparedzamu 
izņēmumu, kāds paredzēts Kuģu būves regulā, un tā kā Fincantieri bija tehniskas 
iespējas kuģus piegādāt līdz 2003. gada beigām. Komisija tomēr izlēma uzsākt arī 
formālu izmeklēšanu par vienu no kuģiem, jo tai radās šaubas par to, vai Fincantieri 
būtu bijušas tehniskas iespējas šo kuģi piegādāt līdz 2003. gada 31. decembrim.

Kvaerner Warnow Werft (293)

538. Pēc Vācijas atkalapvienošanās Austrumvācijas kuģu būvētavas saņēma 
valsts atbalstu īpaši lielos apmēros. No 1993. līdz 1995. gadam Austrumvācijas kuģu 
būvētavas Warnow Werft  (tagad Kvaerner Warnow Werft , KWW), privatizācijas un 
pārstrukturēšanas dēļ tā saņēmusi atbalstu 639,4 miljonu euro apmērā. Tajā ietilpa 
382,1 miljonu euro liels atbalsts darbībai, no kura 230,8 miljoni euro tika paredzēti, lai 
segtu specifi sku kuģu būves līgumu radītos zaudējumus. 

539. Pēc ziņojumiem par 200 miljoniem euro lielu aizdevumu, ko Kvaerner 
Warnow Werft  (KWW) izsniedzis tā mātes uzņēmumam, Komisijai radās aizdomas, 
ka kuģu būvētava saņēmusi vairāk kā nepieciešams zaudējumu kompensācijai, ko 
bija radījuši specifi skie kuģu būves līgumi. Tā uzsāka izmeklēšanu un pārbaudīja, vai 
60,9 miljonu euro lielā summa no tās saņēmēja nav atgūstama. 

540. Savā galīgajā lēmumā Komisija secina, ka Kvaerner Warnow Werft  patiešām 
saņēmusi lielāku summu, kā nepieciešams zaudējumu kompensācijai, ko bija radījuši 
specifi skie kuģu būves līgumi. Tomēr izmeklēšanas laikā Kvaerner Warnow Werft  
varēja pierādīt papildus izmaksas, kuras varēja attiecināt uz kuģu būvēšanas līgumiem 

(291) Padomes 1998. gada 18. jūlija Regula Nr. 1540/98, OV L 202, 1. lpp.
(292) N 347/03.
(293) C6/2000, 25.10.2004., C(2004)3910/2.
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un kuru rezultātā zaudējumu apmērs palielinājās. Ņemot vērā tālākos Vācijas valdības 
un uzņēmuma komentārus un paskaidrojumus par to, ka Kvaerner nesaņēma visu 
praktisko atbalstu, Komisija pavēlēlja atgūt 13 miljonus euro, kas tika uzskatīti par 
lieko atbalstu. 

Jaudas ierobežojumi dažām Vācijas, Spānijas un Grieķijas kuģu būvētavām 

541. Pamatīga Piecu Austrumvācijas kuģu būvētavu pārstrukturēšana notika 
1992. un 1997. gadā. Lai kompensētu konkurenci ierobežojošo iedarbību, Vācijai bija 
pienākums samazināt kopējo Austrumvācijas kuģu būvētavu jaudu par 40 %. Kopš 
1995. gada Komisija uzraudzīja kuģu būvētavu atbilstību ražošanas jaudas ierobežoju-
miem tādā nozīmē, ka bija jāsamazina saražotās produkcijas apjoms. 

542. Tomēr savā 29. aprīļa lēmumā par Kvaerner Warnow Werft  Tiesa atzina, ka 
Komisija kļūdījusies, interpretējot jaudas lielumu kā faktiski saražotās produkcijas 
apjomu. Jaudas ierobežojumi no 1993. līdz 1995. gadam Komisijas pieņemtajos 
lēmumos par atbalsta atļaušanu bija jāsaprot kā ražošanas iekārtu tehniski ierobežojumi. 
Tā kā Komisijas lēmumā minētajā kuģu būvētavā ražošanas iekārtas nebija mainījušās, 
Kvaerner Warnow Werft  varēja ražot vairāk, nekā tās tehniskās iespējas ļautu. 

543. Ņemot vērā Tiesas uzskatus un lai nodrošinātu konsekvenci un vienlīdzīgu 
izturēšanos, Komisija izlēma pārskatīt zināmu Vācijas, Spānijas un Grieķijas kuģu 
būvētavu jaudas kā vienkārši tehniskus ierobežojumus, ciktāl lēmumi balstījās uz 
grozīto Padomes Direktīvu 90/684. Tomēr tehniskās jaudas ierobežojumu uzraudzībai 
jāturpinās tādā veidā, ka kuģu būvētavām tiek noteikti individuāli nosacījumi 
līdz katrā no lēmumiem par palīdzību uzņēmuma pārstrukturēšanā paredzētajam 
datumam (294).

10. Lauksaimniecība

544. Komisija saņēma 252 paziņojumus par valsts atbalsta pasākumu projek-
tiem lauksaimniecības un lauksaimnieciskās ražošanas nozarē. Komisija uzsāka arī 
13 atbalsta pasākumu pārbaudi, par kuriem nebija paziņots EK 88. panta 3. punktā 
paredzētajā kārtībā. Neviens EK 88. panta 1. punktā paredzētais pārskats par esoša-
jiem atbalsta pasākumiem netika uzsākts vai pabeigts. Kopumā Komisija necēla iebil-
dumus 212 pasākumu gadījumā. Vairākus no šiem pasākumiem apstiprināja pēc tam, 
kad attiecīgā dalībvalsts bija tos labojusi vai apņēmusies labot, lai tie atbilstu Kopienas 
valsts atbalsta tiesību aktiem. Komisija uzsāka EK 88. panta 2. punktā paredzēto pro-
cedūru 8 gadījumos, kad par attiecīgajiem pasākumiem radās nopietnas šaubas par to 
neatbilstību kopējam tirgum. 14 gadījumos Komisija slēdza EK 88. panta 2. punktā 
paredzēto procedūru. 10 no šiem gadījumiem lēmums bija negatīvs, dažos no tiem 
tika paredzēti koriģējoši pasākumi. Tālāk sekojošajā pārskatā atlasīti interesantākie 

(294) NN 56/2003.
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2004. gadā bijušie valsts atbalsta politikas gadījumi lauksaimniecībā un lauksaimnie-
ciskajā ražošanā.

SOMIJA

Pievienošanās līguma 141. pants

545. Komisija 16. martā izlēma atļaut īpašā atbalsta paketi, par ko saskaņā ar 
Pievienošanās līguma 141. pantu ziņoja Somija. Lēmums ir formāls 2003. gadā notikušu 
ilgstošu augstākā līmeņa diskusiju un sarunu iznākums. Ar lēmumu Somijai tiek atļauts 
no 2004. līdz 2007. gadam piešķirt īpašu atbalstu ienākumiem, ar ko tiek atbalstīti 
Dienvidsomijas zemnieki, lai saskaņotu ap 420 miljoniem euro, pieskaitot papildus 
atbalstu ar ienākumiem iniciatīvu veicināšanai esošo Dienvidsomijas lauksaimnieciskās 
vides programmu ietvaros vēl par 225 miljoniem euro šajā pašā periodā. Nosacījums 
piešķirt atbalstu ienākumiem ir atbalsts darbības uzsākšanai, lai veicinātu investīcijas, 
jaunu zemnieku nostiprināšanos un biznesa konsultācijas zemniekiem. 

FRANCIJA

PMPOA (Programma lauksaimniecības izcelsmes piesārņojuma kontrolei)

546. Komisija 19. februārī pieņēma piecus pozitīvus galīgos lēmumus (295), ar ko 
tika atzīta atbilstība Līgumam par atbalstu ar investīcijām vides aizsardzībai, ko līdz 
2000. gadam garantēja Francija. Procedūra tika uzsākta, jo Francija bija garantējusi 
investīciju palīdzību līdz 60 % apmērā laikā, kad to drīkstēja darīt tikai 35 % apmērā. 
35 % lielā likme bija apstiprināta saskaņā ar lēmumu, kuru Francija nebija ievērojusi 
un garantējusi lielāku palīdzību. Tomēr kopš 2000. gada Komisija bija palielinājusi 
maksimālo pieļaujamo palīdzības likmi. Šī lielākā atbalsta likme bija apstiprināta 
Regulas 1/2004 4. panta izņēmumos. Šis noteikums ar atpakaļejošu spēku attiecas arī uz 
atbalstu, kurš tika garantēts pirms tā stāšanās spēkā. Pamatojoties uz šiem juridiskajiem 
nosacījumiem, atbalsts tika atzīts par atļautu. 

Kaušanas nodoklis 

547. Komisija 30. martā pieņēma lēmumu (296) neiebilst valsts atbalstam apmēram 
156 miljonu apmērā 2004. gadā (un līdzīgām summām pēc tam) fermās kritušo lopu 
aizvākšanā un iznīcināšanā. Atbalsta intensitāte paredzēta līdz 100 % apmērā. Atbalsts 
atbilst TSE pamatnostādnēm un tā shēmas ilgums ir ierobežots. Ciktāl tas attiecas uz 
kautuvju atkritumu aizvākšanu, lēmumā konstatēts, ka apmēram 91 miljonu euro 
lielais atbalsts nav uzskatāms par palīdzību, jo kautuves par to maksā vairāk ar jauno, 

(295) C 27/2001 (ex NN 2/2001).
(296) N 515/2003.
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kautuvēm uzlikto nodokli (taxe d’abattage) par atkritumu tonnu, nekā saņem atpakaļ, 
par brīvu nododot atkritumus, tāpēc nekāds fi nansiāls labums nerodas. 

Kompensācija par 2003. gada sausumu 

548. Komisija 20. oktobrī pieņēma lēmumu neiebilst pret valsts atbalstu ap 
664 miljonu euro apmērā tiem zemniekiem, kuri cieta 2003. gada sausumā (297). 
Kompensācija tika izmaksāta apvienojot maksājumus skaidrā naudā (339 miljoni 
euro), subsidētos katastrofas aizdevumus (20 miljoni euro), pārņemot kavētos 
aizdevumu maksājumus (20 miljoni euro), konsolidācijas aizdevumus (20 miljoni 
euro) un atbalsta aizdevumus (225 miljoni euro), tiešo nodokļu un PVN maksājumu 
atlikšanu (neiekasējot papildus procentus par to kavējumiem), atbrīvošanu no zemes 
nodokļa un sociālās drošības maksājumu atlikšanu. Subsīdiju elements ietvēra arī 
kavēto aizņēmumu pārņemšanu, kas tika atzīts par de minimis. Atbalsta intensitāte 
sasniedza līdz 100 % no nodarītajiem zaudējumiem un bija atkarīga no atbalsta veida. 

Nodoklis, ar ko apliek gaļas iepirkumus (pārstrādes nodoklis, taxe d’équarrissage)

549. Komisija 14. decembrī pieņēma daļēji pozitīvu, daļēji negatīvu lēmumu par tā 
sauktā Francijas taxe d’équarrissage atgūšanu (298). No 1997. līdz 2003. gadam Francija 
ieviesa nodokli gaļai, kas iepirkta Francijā un citās dalībvalstīm (taxe d’équarrissage). 
Ar šo nodokli tika fi nansēta atkritumu un kritušo lopu aizvākšana no kautuvēm par 
brīvu. Vispirms nodoklis nonāca īpašā fondā, kas tika paredzēts šī atbalsta fi nansēšanai. 
Pēc Komisijas pārkāpuma izskatīšanas procedūras, kurā tika pārbaudīts nodoklis gaļai, 
kura iepirkta citās dalībvalstīs, Francija nodokļa ieņēmumus novirzīja kopējā budžetā 
un palīdzību 2001. un 2002. gadā fi nansēja no tā. 

550. No 1997. līdz 2002. gadam fi nansēto atbalsta pasākumu summa kopā 
sasniedza 829 miljonus euro, principā tie atbilst valsts atbalsta noteikumiem. Tomēr 
tā kā fi nansēšanas nosacījumi laikā no 1997. līdz 2002. gadam bija diskriminējoši, 
atbalsta aptuveni 400 miljonu euro apmērā atzīstams par neatbilstošu Kopienas tiesību 
aktiem. Tomēr zemnieku veiktā atbalsta atlīdzināšana nenozīmētu, ka tiktu labota 
diskriminējošā, gaļas nodokļa radītā situācija attiecībā pret citām dalībvalstīm, kam 
nodoklis tika uzlikts supermārketu līmenī. Tātad saskaņā ar šo nosacījumu Francijai 
jāatlīdzina nodoklis, kas uzlikts citu dalībvalstu gaļai, un Komisija nolēma atbalstu 
atzīt par neatbilstošu. Francija šajā ziņā ir veikusi uzņēmējdarbību. 

551. Par atbalstu, kas saņemts no 2001. līdz 2002. gadam, Komisija nonāca pie 
slēdziena, ka saikne starp nodokli un atbalstu tika pārtraukta, jo nodoklis tika ieskaitīts 
kopējā budžetā (299), bet no nodokļa gūtais labums neatbilda sniegto pakalpojumu 
izmaksām. Tātad, lēmums aptver periodu 1997. līdz 2002. gadam. Par 2003. gadu 

(297) NN 154/2003.
(298) C-49/2002 (no NN 49/2002).
(299) Komisija atzina, ka nodokļu ieskaitīšana Francijas kopējā budžetā beigusi diskriminējošo stāvokli 

nodokļu jomā un pārkāpumi beigušies. 
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lēmumus vēl jāpieņem. Turklāt atbalsts, kas piesķirts neliela gaļas apjoma pārdevējiem, 
atzīts par neatbilstošu un tāpēc atgūstams.

VĀCIJA

Atbalsts mašīnu un iekārtu kopējai lietošanai

552. Ar diviem 19. maijā un 14. decembrī pieņemtiem lēmumiem Komisija izlēma, 
ka jābeidz formālā izmeklēšana lietā, kur atbalsts tika piešķirts mašīnu un iekārtu 
kopējai lietošanai – ar nosacītu lēmumu (300) un daļēji negatīvu lēmumu, kurā paredzēta 
līdzekļu atgūšana (301).

553. Abi lēmumi skaidro Komisijas politiku valsts atbalsta garantēšanā saistībā ar 
mašīnu un iekārtu kopēju lietošanu, kas būtībā nozīmē pašpalīdzības organizācijas, 
kuru pamatdarbība ir zemnieku darba atvieglošana un mašīnu izmantošana kopīgi 
vairākiem zemniekiem. Komisijas saņemtajās sūdzībās tika norādīts uz iespējamo 
subsidēšanu reizē ar citām komerciālām apvienību (ne pamatdarbības) darbībām. 
Komisija atzīst to, ka šīs apvienības ar kopīgu mašīnu un iekārtu izmantošanu pozitīvi 
ietekmē lauksaimniecības nozari, jo zemniekiem izdevīgi ļauj kopīgi izmantot dārgas 
mašīnas.

554. Savā lēmumā Nr. C9/A/2004 Komisija noteica, ka uzrādītais atbalsts 
(19,6 miljonu euro apmērā uz vairāk kā 6 gadiem) zemniekiem deva labumu subsidētu 
pakalpojumu veidā, kas balstīti uz Lauksaimniecības pamatnostādņu 14. punktu. Šāds 
atbalsts proporcionāli samazinās un nepārsniedz 50 % no attiecīgajām izmaksām. 
Komisija tomēr atzīmē, ka pastāvīgs sabiedriskais atbalsts 100 % no šādām izmaksām, 
kas zemniekiem mēdz atkārtoties, var nozīmēt neatbilstošu praktisku atbalstu. 
Komisija Vācijai pieprasa ieviest savā shēmā pienākumu šīm apvienībām visu atbalstu 
nodot zemniekiem un aizliegt arī to darbību, kas nav pamatdarbība, vai ierobežot ne 
pamatdarbības apmēru ar juridiski neatkarīgām meitas organizācijām un tādējādi 
novērst paralēlās subsīdijas. 

555. Lēmumā par iepriekš piešķirtu (nelikumīgu) atbalstu (C9/B/2003) Komisija 
konstatēja, ka atsevišķu atbalsta saņēmēju saņemtā atbalsta summas (aptuveni 
EUR 50 uz zemnieku) bija pārāk mazas, lai traucētu konkurenci. Komisija tomēr nonāca 
arī pie slēdziena, ka Bavārijas sistēma šāda atbalsta sniegšanā nenovērš tīri apvienību 
pašu darbībai paredzēta atbalsta saņemšanu vai paralēlu subsīdiju saņemšanu ar citiem 
mašīnas izmantošanas apvienību komerciāliem pasākumiem. Komisija ar to secināja, 
ka jebkāds atbalsts, par kuru nav pierādījumu, ka tas devis labumu tikai zemniekiem, ir 
neatbilstošs un tāpēc atgūstams.

(300) C 9/A/2003 – Vācija (Bavārija).
(301) C 9/B/2003 – Vācija (Bavārija).
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GRIEĶIJA

Programma kompensāciju izsniegšanai par sliktiem laika apstākļiem – RAGBY

556. Komisija 20. aprīlī pieņēma lēmumu necelt iebildumus (302) valsts atbalstam 
apmēram 60 miljonu euro apmērā, lai zemniekiem un zvejniekiem kompensētu 
katastrofu (zemes noslīdeņu, plūdu), sliktu laika apstākļu (salnas, stipru lietu, 
vētru, sausuma) un slimību nodarītos zaudējumus laikā no 2002. gada martam līdz 
2003. gada martam. Atbalsta intensitāte bija paredzēta 50–80% apmērā no zaudējumiem 
vai konkrēta summa par 1000 m2 atsevišķu kultūru gadījumā. Pasākumi paredzēti 
5 gadiem (atbalsts tiks izmaksāts vairākos paņēmienos).

ITĀLIJA

Riska kapitāls lauksaimniecībā strādājošiem MVU

557. Komisija 3. februārī izlēma necelt iebildumus pret riska kapitāla garantēšanu 
no sabiedriskajiem fondiem apmēram 5 miljonu euro gadā līdz 2005. gadam (303). 
Fonda mērķis ir veicināt lauksaimniecības MVU piekļuvi riska kapitālam, par to 
izdodot mazākuma akcijas un paju aizdevumus, un piedaloties citos riska kapitāla 
fondos. Pasākumā ietverti vairāki valsts atbalsta pasākumi, kas atbilst valsts atbalsta 
tiesību aktiem. Piemēram, sabiedriskais fonds atsakās no peļņas, kas pārsniedz zināmu 
peļņas robežu un nodot to privātajiem investoriem. Šis ir viens no pasākumiem privāto 
investoru piesaistīšanai. Pasākumu ilgums ir 10 gadi.

Zilās mēles slimības kompensācija 

558. Komisija 16. martā pieņēma galīgo negatīvo lēmumu par valsts atbalstu 
apmēram 2,6 miljonu euro apmērā, ar ko tika fi nansēti Sardīnijas reģiona pārstrādes 
uzņēmumi par zaudējumiem, kurus tiem bija radījusi zilās mēles slimība (304). Palīdzību 
zemniekiem kompensēt zaudējumus apstiprināja paralēli lēmumam uzsākt procedūru 
pārstrādes nozarē. Tā kā atbalsts netika izmaksāts, tā atgūšana nav nepieciešama. 
Atbalsts tika atzīts par neatbilstošu, jo:

• noteikumi par valsts atbalstu paredz tikai iespēju kompensēt zaudējumus primārajiem 
ražotājiem, apgrozījuma krišanās nodarītie zaudējumi ir normāla uzņēmējdarbības 
riska sastāvdaļa un to var izraisīt dažādi faktori; 

• saistība starp zaudējumiem un zilās mēles slimību nav pierādīta. Sardīnijā tajā pašā 
laikā bija sausums, arī tas varēja izraisīt apgrozījuma samazināšanos. Daži kooperatīvi 

(302) N 249/2003.
(303) N 384/2003 – OV C 56, 4.3.2004., 4. lpp. 
(304) C 5/2001 (no N 775/2000) Itālija (Sardīnija).
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varēja piegādāt mazāk izejvielas (un no šejienes radušies zaudējumi) un tas ir cits 
iemesls, kas nav zilās mēles slimība.

AIMA – putnkopības nozare

559. Komisija 19. maijā pieņēma galīgo negatīvo lēmumu par valsts atbalstu 
apmēram 10,3 miljonu euro apmērā, kas neatbilst Līgumam (305). Tā kā atbalsts netika 
izmaksāts, tā atgūšana nav nepieciešama. Atbalsts tika paredzēts, lai kompensētu 
Itālijas mājputnu ražotājiem 1999. gadā Beļģijā notikušā dioksīna skandāla dēļ radušos 
zaudējumus. 

560. Itālija uzskatīja, ka Beļģijā notikušā dioksīna skandāla dēļ masu mediji 
sabaidīja Itāliju un tā rezultātā Itālijā kritās putnu gaļas patēriņš. Līdz ar to Itālija lika 
priekšā kompensēt saviem putnu gaļas ražotājiem radušos zaudējumus, jo apgalvoja, 
ka dioksīna skandāls uzskatāms par ārkārtas gadījumu ne tikai Beļģijā, bet arī Itālijā. 
Saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu, vienīgais veids atzīt šādu atbalstu būtu 
uzskatīt šī dioksīna skandāla radīto efektu par ārkārtas gadījumu. Tomēr Komisija 
izteica nopietnas šaubas par šādu pieeju Itālijas tirgum. Pēc procedūras uzsākšanas 
saņemtā informācija šīs šaubas neizkliedēja. 

Atbalsts Parmalat piegādātāju glābšanai 

561. Komisija 14. jūlijā pieņēma lēmumu (306) necelt iebildumus vienreizējam 
atbalstam līdz 1 miljona euro apmērā Lombardijas piena ražotājiem, kuri nonākuši 
fi nansiālās grūtībās, jo viņiem netika samaksāts par piena piegādēm Parmalat grupai. 
Atbalsts glābšanai sastāvēja no garantijām, kas atbilst glābšanas un pārstrukturēšanas 
atbalsta pamatnostādnēm. Itālija piedāvāja aprēķina metodes, lai konstatētu, kad 
atzīstams, ka vidējs piena ražotājs zemnieks uzskatāms par nonākušu grūtībās un, 
tātad, drīkst saņemt atbalstu. Atsevišķi zemnieki no tā saņemšanas tiks izslēgti, jo 
uzskatāmi par pietiekami turīgiem, lai nebūtu atzīstami par nonākušiem grūtībās. 
Atbalsta intensitāte: maksimālā garantijas vērtība saskaņā ar šo shēmu ir 500 000 euro 
individuāliem uzņēmumiem un 5 miljoni euro kooperatīviem. 

Reģionālie pasākumi Confi di attīstībai lauksaimniecības nozarē 

562. Komisija 10. maijā apstiprināja atbalstu (307) līdz EUR 1 032 913,80 apmērā 
garantijām un līdz EUR 516 456,90 apmērā tehniskajam atbalstam Confi di, kas ir 
kooperatīvs, kurš sastāv no lauksaimniecības uzņēmumiem un asociācijām un pārvalda 
garantiju fondus. Atbalsts ir garantēts uz pieciem gadiem ar domu, ka: 

– zemniekiem un to kooperatīviem tiek dotas papildus garantijas un tās saistītas ar 
Komisijas apstiprinātām reģionālās/valsts atbalsts shēmu fi nansētām operācijām, 

(305) C 59/2001 (no N 797/1999).
(306) N 75/2004 – Itālija (Lombardija).
(307) N 536/2003 – Itālija (Kampaņa).
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un atbalsta apmērs kopā nepārsniedz Komisijas atbalstu apstiprinošajos lēmumos 
paredzētos sliekšņus; 

– visiem reģionā strādājošajiem zemniekiem tiek sniegti konsultantu pakalpojumi. 

563. Atbalsts naudā, kas ir vienlīdzīgs ar papildus garantijām, tiek aprēķināts tāpat 
kā subsidētajiem aizdevumiem, t.i., kā starpība starp tirgus aizdevumu likmēm un 
faktisko bankas pēc garantijas noteikto aizdevumu, kas secināts pēc atbalsta saņēmējam 
izmaksātās summas.

Atbalsts GSE krīzē: likums 49/2001 – panti, kas nav 7.-bis pants 

564. Komisija 1. decembrī ar atpakaļejošu datumu (308) atļāva Itālijai piešķirt 
valsts atbalstu līz apmēram 169 miljonu euro apmērā par izdevumiem, kas radušies, 
obligātā kārtā iznīcinot noteiktus riska materiālus un uzglabājot zema riska materiālus 
pēc 2001. gada GSE krīzes, kā arī atbalstu ar ienākumiem liellopu gaļas ražotājiem. 
Atļautie pasākumi veidoja daļu no Itālijas likumā Nr. 49/2001 paredzētajiem un ko 
daļēji Komisija apstiprināja laikā, kad 2001. gadā notika GSE krīze. 

565. Ienākumu atbalsts liellopu gaļas ražotājiem, kas tika piešķirts, samazinot 
nodokļus un obligātos sociālos maksājumus un pagarinot to nomaksas termiņus 
saskaņā ar EK 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Ienākumu atbalsts apmēram 
EUR 103,25 uz iestādi lejupejošajai nozarei (kautuvēm, gaļas vairumtirgotājiem un 
mazumtirgotājiem) tiek uzskatīts par de minimis, un līdz ar to to neietekmē valsts 
atbalsta aizliegums.

NĪDERLANDE

Pasākumi aitu gripas gadījumā 

566. Komisija 8. septembrī pieņēma lēmumu necelt iebildumus pret valsts 
atbalstu apmēram 11, 3 miljonu euro apmērā, ar ko tika segti aitu grupas apkarošanas 
pasākumi (309). Pasākumi nozīmē apstiprinātā pasākuma Nr. 700/2000 modifi kāciju. 
Atbalsta intensitāte ir līdz 100 % apmērā un ilgst līdz 2010. gada 1. janvārim. 

Pasākumi mutes un nagu sērgas novēršanai 

567. Komisija 8. septembrī pieņēma lēmumu necelt iebildumus pret valsts atbalstu 
apmēram 2,7 miljonu euro apmērā, ar ko tika segti mutes un nagu sērgas apkarošanas 
pasākumi (310). Pasākumi nozīmē apstiprinātā pasākuma Nr. 700/2000 modifi kāciju. 
Atbalsta intensitāte ir līdz 100 % apmērā un ilgst līdz 2010. gada 1. janvārim.

(308) NN 151/2002 (no N 113/B/2001).
(309) N 429/2003.
(310) N 431/2003.
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11. Zivsaimniecība

568. Komisija apstiprināja noteiktus atbalsta pasākumus, ko garantēja Francija 
(samazinot sociālo iemaksu un citu maksājumu lielumu) pēc 1999. gada decembra 
kuģa “Erica” bojāejas un tai sekojošās vētras izraisītā naft as piesārņojuma. Tā atbalstu 
attaisnoja tiktāl, ciktāl tika ietekmēti zivju audzētāji Atlantijas piekrastē, kuri cieta 
visvairāk., Arī citi zivju audzētāji un zvejnieki saņēma atbalstu; šis atbalsts nebija 
atbilstošs kopējam tirgum un to vajadzēja atmaksāt. 

569. Komisija apstiprināja arī noteiktus atbalsta pasākumus Korsikas zvejniekiem 
laikam no 1986. līdz 1999. gadam, bet šis atbalsts attiecās uz kuģu būvi un modernizāciju 
un vislielākais tas bija no 1997. gada 1. janvāra līdz 1998. gada 28. oktobrim. Atbalsts 
tika atzīts par neatbilstošu kopējam tirgum un atmaksājamu. Tomēr tika apstiprināts 
jauns atbalsts lietotu kuģu iepirkšanai.

12. Ogles un transports

Ogles
570. Līdz ar Eiropas Savienības paplašināšanos šis gads iezīmējās ar ogļu ražošanas 
izbeigšanu Francijā, ar ko ogļu ieguvēju valstu skaits palielinājās no trim (Vācija, 
Apvienotā Karaliste, Spānija) līdz septiņām, jo pievienojās Polija, Čehijas Republika, 
Slovākija un Ungārija. Tā kā daudzās ES raktuvēs ir nelabvēlīgi ģeoloģiskie apstākļi, tās 
salīdzinājumā ar importētajām oglēm nav konkurētspējīgas. 

571. Jāatceras, ka kopš 2004. gada 24. jūlija pēc EOTK dibināšanas līguma termiņa 
paiešanas 2002. gada 23. jūlijā ogļu ieguves nozarē valsts atbalstam paredzēta jauna 
struktūra (311). Šis režīms balstās uz minimālu ogļu ieguvi, lai nostiprinātu ES enerģijas 
apgādes drošību. Valsts atbalsts ogļu ieguves nozarei nozīmē arī tās pārkārtošanu ņemot 
vērā sociālo un reģionālo ietekmi, kāda rodas šīs darbības samazināšanas rezultātā. 

572. Ņemot vērā Spāniju, Komisija uzsāka sīku pārstrukturēšanas plānam un ogļu 
ieguves nozarei 2003. gadā sniegtā atbalsta izmeklēšanu (312). 2004. gada 19. maijā 
Komisija apstiprināja atbalstu Vācijas ogļu ieguves nozarei 2004. gadam (313). 

Transports 

Dzelzceļa transports 

573. Komisija 6. oktobrī apstiprināja Vācijas atbalstu savai dzelzceļa 
infrastruktūrai (314). Apstiprinātā atbalsta shēma attiecas uz pamatnostādnēm privāto 

(311) OV L 205, 2.8.2002., 1. lpp. 
(312) OV C 182, 15.7.2004., 3. lpp.
(313) N 493/2003 – Vācija – Valsts atbalsts ogļu ražošanai 2004. gadā, Komisijas 2003. gada 19. maija 

lēmums.
(314) N 170/2004 – Vācija – Pamatnostādnes privāto dzelzceļu atzarojumu sliežu ceļu būvniecībā, 

paplašināšanā un atjaunošanā. Komisijas 2004. gada 6. oktobra lēmums. 
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dzelzceļu atzarojumu sliežu ceļu būvniecībā, paplašināšanā un atjaunošanā. Privāts 
dzelzceļa atzarojums ir dzelzceļa līnija, kas pieder uzņēmumam kravas nosūtīšanai un/
vai saņemšanai savas komercdarbības ietvaros. Šim dzelzceļa atzaram tieši vai netieši 
jābūt pievienotam pie publiskās dzelzceļa infrastruktūras. Atbalsta shēmai jādod 
ieguldījums šīs nozares izaugsmē un jāatbalsta pāreja no ceļu un dzelzceļu transportu. 

Kombinētais transports 

574. Labvēlīgs lēmums tika pieņemts par Itālijas shēmu (315), kas paredzētas 
Friulijas – Venēcijas Džulijas reģionam un garantē subsīdijas fi rmām, kuras uz vai no 
reģiona piedāvā apvienotus ceļa un dzelzceļa transporta pakalpojumus. Šīs subsīdijas 
aprobežojās ar starpību starp pārējām ceļa un apvienotā transporta izmaksām. Shēma 
ļaus samazināt kombinētā transporta pakalpojumu cenas un uz līdzīgiem tirgus 
nosacījumiem konkurēt ar ceļu transportu. 

575. Komisija apstiprināja vēl vienu reģionālo shēmu Itālijai (316) (Sicīlijā), kas 
bija paredzēta, lai trīs gadus veicinātu kombinētā jūras – ceļu transporta pakalpojumu 
attīstību starp Sicīliju un citām Itālijas un Kopienas ostām. Saskaņā ar shēmu tiks 
garantēti vides bonusi MVU – ceļu transporta uzņēmumiem –, ja ar kuģi tiek pārvadāti 
smagie preču transportlīdzekļi, kas pārsniedz 12 tonnas, vai pustreileri. Ņemot vērā 
Sicīlijas specifi sko ģeogrāfi sko un ekonomisko situāciju, kombinēto transporta 
pakalpojumu tirgus izveide uzskatāma par eksperimentālu pasākumu un Komisija 
nolēma atzīt tā atbilstību Līgumam. 

576. Aprīlī Komisija nolēma necelt iebildumus pret atbalsta shēmu (317), kura 
paredzēta, lai veicinātu kravas pārvietošanu nevis pa ceļu, bet pa ūdeni, piesķirot atbalstu 
jaunu un/vai esošo piekrastes, īsu jūras vai sauszemes ūdensceļu pakalpojumu attīstībai, 
lai būtu iespējams izvairīties no braucieniem ar kravas mašīnām un Apvienotajā 
Karalistē rastos labums videi. Šī jaunā shēma papildina esošo Kravas iekārtu subsīdiju 
(KIG) shēmu (318). Subsīdijas tiek ierobežotas līdz 30 % no kopējām darbības izmaksām 
maksimāli uz 3 gadiem, bet pēc tam projektam jābūt dzīvotspējīgam. 

577. Visbeidzot, Komisija apstiprināja Beļģijas atbalsta shēmu (319), kura 
paredzēta, lai garantētu piekļuvi Antverpenes ostai pa iekšzemes ūdensceļiem, kamēr 
tiek rekonstruēts Antverpenes apbraucamais ceļš (320). Ar šo shēmu tiek segti papildus 
izdevumi par konteineru iekraušanu un izkraušanu no iekšzemes kuģiem, fi nansējums 

(315) N 335/03 Itālija – Atbalsts autotransporta pakalpojumu izveidē. Komisijas 2004. gada 3. marta 
lēmums. 

(316) N 551/2003 – Itālija – Atbalsts kravas transporta veicināšanai ar apvienoto transportu (ceļa – jūras 
pārvadājumi). Komisijas 2004. gada 6. oktobra lēmums. 

(317) N 206/2003 – Anglija – Subsīdijas kravu pārvadājumiem pa ūdeni, 2004. gada 20. aprīļa lēmums. 
(318) N 649/2001– Anglija – Kravas iekārtu subsīdiju shēma; 2001. gada 20. decembra lēmums. 
(319) N 88/04 – Beļģija – Aide au secteur de la navigation intérieure pour la manutention de conteneurs 

dans le port d’Anvers. Komisijas 2004. gada 14. jūlija lēmums. 
(320) Autoceļš ap Antverpeni sastāv no četrām joslām katrā virzienā. Darbu laikā daļa joslu tiks slēgtas 

un katrā virzienā vedīs divas. 
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ļauj neatbaidīt no iekšzemes ūdensceļa izmantošanas Antverpenes ostas izbūves darbu 
laikā. 

Ceļu transports 

578. Jūlijā Komisija apstiprināja ieguldījumu atbalstu fi ltru modernizācijai Dānijā 
reģistrētajām kravas mašīnām (321).

579. Vēlāk, 20. oktobrī, Komisija slēdza formālās izmeklēšanas procedūru (322) 
par ar to saistītu nepareizu iepriekšējā Komisijas lēmuma piemērošanu uzņēmuma 
Sernam, Francijas dzelzceļa uzņēmuma SNCF meitas uzņēmuma, pārstrukturēšanā. Šis 
uzņēmums sniedz ceļa un dzelzceļa transporta pakalpojumus un kravu tālāknosūtīšanas 
pakalpojumus. Tika pieņemts daļēji pozitīvs, daļēji negatīvs lēmums ar pavēli atgūt 
līdzekļus. 

580. Komisija turpināja ar Beļģijas uzņēmuma ABX Logisitics pārstrukturēšanas 
plāna izpēti. Šis uzņēmums iesaistīts kravu tālāknosūtīšanas pakalpojumu nodrošināšanā 
galvenokārt pa ceļu, bet strādā arī jūras un gaisa transporta nozarēs. 

581. Komisija patlaban pārbauda iespējamo valsts atbalsta ietekmi uz atlīdzināšanas 
shēmu, kas saistīta ar nodevas ieviešanu par smagajiem preču transporta līdzekļiem uz 
Vācijas lielceļiem (323).

Ūdensceļi

Iekšzemes ūdensceļi 

582. Komisija apstiprināja divas atbalsta shēmas, kuri paredzēti iekšzemes 
ūdensceļu transporta attīstībai Francijā un Beļģijā (Valonijā) (324), modernizējot fl oti 
un veicinot un atjauninot profesiju statusu iekšzemes ūdensceļu transporta jomā. 

583. Valonijas atbalsta shēma paredz arī atbalstu regulāru konteinerkravu 
kombinētā transporta operatoru pakalpojumiem, izmantojot iekšzemes ūdensceļus 
un darbību veicot no termināliem, kuri savienoti ar ūdensceļiem Valonijā. Subsīdija ir 
aprēķināta, pamatojoties uz pa ūdensceļiem abos virzienos pārvadāto konteinerkravu 
skaitu. Atbalsts ir paredzēts iekšzemes ūdensceļu kombinētā transporta pakalpojumu 
attīstības veicināšanai virzienā uz Valoniju un no tās salīdzinājumā ar sauszemes 
transportu, ar ko tiek pārvadātas gandrīz visas konteinerkravas šajā reģionā. 

(321) N 90/2004 – Dānija – Filtres à particules pour camions, Lēmums 20.7.2004
(322) C 32/2003 – Francija – SERNAM 2 – Révision des aides à la restructuration, Lēmums 20.10.2004.
(323) C 54/2003 – Vācija 
(324) N 38/2004 – Francija – Atbalsts preču pārvadātājiem pa iekšzemes ūdensceļiem, kas reģistrēti 

Francijā, 8.9.2004. lēmums; N 4/2004 – Beļģija – Valonijas reģiona atbalsta shēma iekšzemes 
ūdensceļu transportam 2004.–2007. gadā, 16.6.2004. lēmums.
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Jūras transports 

584. Komisija apstiprināja vairākus paplašinājumus vai grozījumus spēkā 
esošajām shēmām Itālijā (325), Vācijā (326), Dānijā (327) un Somijā (328). Tā apstiprināja 
arī uz tonnāžu balstīto vienotas likmes nodokļu režīmu (329), ar ko Itālija kļuva par 
vienpadsmito dalībvalsti, kas ieviesusi šādu režīmu, ko sauc arī par tonnāžas nodokli. 

585. Komisija deva atļauju Itālijas pieņemtajai atbalsta shēmai uzņēmumiem 
Tirrenia grupā (330), kas būs spēkā līdz 2008. gadam, pamatojoties uz sabiedrisko 
pakalpojumu nolīgumiem. Komisija uzskatīja, ka Tirrenia grupas uzņēmumiem 
izmaksātās subsīdijas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu starp kontinentālo Itāliju 
un tās salām, ietver kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu. 
No otras puses, Komisija paziņoja, ka dažiem starptautiskiem jūras ceļiem piešķirtā 
kompensācija nav bijusi atbilstoša Kopienas tiesību aktiem, jo nav bijusi patiesa 
vajadzība pēc sabiedriskiem pakalpojamiem, un tāpēc pieprasīja saņēmējam to 
atmaksāt.

586. Komisija 30. jūnijā (331) beidza formālu izmeklēšanas procedūru, ko tā bija 
uzsākusi 2003. gada 19. martā  (332) saistībā ar Beļģijas pasākumiem nodokļu jomā par 
labu komerciālajai jūrniecībai, atsakoties no dažiem pārbaudītajiem pasākumiem, proti, 
nodokļu samazinājuma jaunākiem kuģiem, uzņēmumu nodokļu kredītu pārcelšanas 
līdz apjomam, kāds ir uzņēmumiem ar vienotas nodokļu likmes režīmu, kā arī ar jūras 
transportu tieši nesaistības darbības atbilstības atbalsta saņemšanai, kā, piemēram, uz 
klāja tūlītējam patēriņam neparedzētu preču un pakalpojumu pārdošana, luksuspreču 
un ekskursiju pārdošana pasažieriem, derības un azartspēles. Citi pārbaudītie pasākumi 
tika pieņemti.

587. Visbeidzot, attiecībā uz Franciju Komisija 14. decembrī izdarīja grozījumus 
2002. gada 30. janvāra lēmumā (333), ar ko atļauj atbalsta shēmu jaunu tuvjūras 

(325) N 599/2003 – Atbalsta shēmas turpinājums 2004. un 2005. gadā, lai samazinātu piekrastes 
kuģniecībā nodarbināto sociālās apdrošināšanas iemaksas, 3.2.2004. lēmums; N 45/2004 
– Starptautiskā kuģniecības reģistra paplašinājums, līdz ar to arī paplašinājums noteikumiem, 
kas attiecas uz šo reģistru, attiecībā uz noteiktām piekrastes kuģniecības darbībām, 14.7.2004. 
lēmums.

(326) NN 19/2004 – Shēma jūrnieku sociālās apdrošināšanas iemaksu vienotas likmes samazinājumam. 
22.9.2004. lēmums; N 376/2004, 16.11.2004. lēmums.

(327) N 171/2004 – Tehniskas korekcijas uz tonnāžu pamatotajam vienotas likmes nodokļu režīmam, ko 
apstiprināja 2002. gadā, 1.12.2004. lēmums.

(328) N 70/04 – Spēkā esošās shēmas turpinājums starptautiskajam kuģniecības reģistram un tā darbības 
jomas paplašināšanai attiecībā uz pasažieru kuģiem, kas savieno Somiju ar citām dalībvalstīm, 
1.12.2004. lēmums.

(329) N 114/2004. 
(330) C 64/1999 – Itālija – Tirrenia grupa, 16.3.2004. lēmums.
(331) Galīgais lēmums vēl nav publicēts.
(332) C 20/2003, OV C 145, 21.6.2003.
(333) C 65/200, OV L 196, 25.7.2002.
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pārvadājumu līniju uzsākšanai, lai pilnībā ņemtu vērā jaunos Kopienas noteikumus 
šajā nozarē. 

Gaisa transports 

588. Komisija 12. februāri pieņēma lēmumu par priekšrocībām, kuras tiek 
garantētas Valonas reģiona (334) Briseles Dienvidu Charleroi lidostai (BSCA) un 
Ryanair par aviolīnijas izveidi Charleroi lidostā. Komisija secināja, ka privātam 
operatoram tādos pašos apstākļos kā BSCA tādas pašas priekšrocības netiktu piešķirtas. 
Tā kā privātā tirgus investoru princips šajā gadījumā nav ievērots, Ryanair garantētās 
priekšrocības nozīmē valsts atbalstu, kas kropļo konkurenci. 

589. Komisija tomēr ņēma vērā Ryanair par Charleroi lidostā ieviesto līniju 
piešķirtās subsīdijas, kas atbilst kopējam tirgum transporta politikas dēļ, tiktāl, cik tas 
nozīmē otršķirīgas un pašlaik pietiekami neizmantotas lidostas infrastruktūras attīstību 
un uzlabojumus tajā, jo citādi tā sabiedrībai kopumā rada izdevumus. Komisija šajā 
lēmumā apstiprināja noteikta veida atbalstu, sevišķi to, kas uz skaidri paredzētiem 
nosacījumiem ļauj attīstīt jaunus ceļus. Lēmumā tika arī norādīts, ka zināmi atbalsta 
veidi nav atļaujami, jo Eiropas Komisija cenšas garantēt, ka konkrētajai lidostai 
piešķirtās priekšrocības nav diskriminējošas un rodas labāka pārredzamība. 

590. Šīs lēmums ir nozīmīgs gaisa transporta nākotnei, it sevišķi attiecībā uz 
reģionālo vai sekundāro lidostu izmantošanu. Lēmuma pieņemšanas laikā Komisija 
paziņoja arī to, ka tā izstrādās pamatnostādnes valsts atbalstam zemo cenu gaisa 
satiksmē, jaunu gaisa līniju izveidē un lidostu sabiedriskajam fi nansējumam: Kopienas 
pamatnostādnes lidostu fi nansēšanā un gaisa līniju izveidē, ja tās sākas reģionālajās 
lidostās.

591. Komisija 16. martā nolēma uzsākt izmeklēšanas procedūru par Valsts atbalstu 
Grieķijā (335) un izteica šaubas par uzņēmuma Olympic Airlines (NOA) izveidi un 
privatizāciju, kas pārņēma darbību gaisa transportā no Olympic Airways, kā arī par 
citiem pasākumiem. Komisija apšaubīja, vai tas varētu būt Grieķijas valdības sniegts 
atbalsts uzņēmuma atveseļošanai, tāpēc pēc 2002. gada decembra lēmuma saņemtais 
atbalsts bija nelikumīgs un neatbilstošs – 2003. gadā uzņēmumam nebija jāmaksā 
nodokļu parāds, Grieķijas valsts avansā izsniedza vairāk nekā 130 miljonus euro 
uzņēmuma pārstrukturēšanai un privatizācijai, uzņēmums varēja nemaksāt nodokli 
par lidostas modernizāciju (Spatosimo), kuru iekasē no pasažieriem. 

592. Starp citiem 2004. gadā pieņemtiem lēmumiem gaisa transporta nozarē 
svarīgs bija 20. jūlija lēmums, saskaņā ar kuru Komisija apstiprināja atbalstu Itālijas 

(334) C 76/2002 – Beļģija – Charleroi lidosta – Compagnie aérienne Ryanair, 2004. gada 12. februāra 
lēmums.

(335) OV C 192/2, 28.7.2004.
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aviosabiedrības Alitalia glābšanai (336). Atbalsts sastāv no 400 miljonu liela aizņēmuma 
uz īstermiņa tirgus likmēm, kas atmaksājams pēc termiņa beigām un ir paredzēts, lai 
būtu iespējams veikt plānotos uzņēmuma pārstrukturēšanas pasākumus bez jebkāda 
papildu atbalsta no valsts.

593. Visbeidzot, Komisija decembrī apstiprināja pirmo atkārtotas privatizācijas 
posmu TAP, privātas Portugāles aviolīnijas, zemes pakalpojumu grupai (337). Tai zemes 
pakalpojumu bizness bija jāapvieno ar TAP pamatbiznesu un jāiegūst 6 % no jaunā 
zemes pakalpojumu uzņēmuma akcijām. Komisija uzskatīja, ka darījumu sērija nāk 
par labu TAP, un Portugalia pircējs par attiecīgajām akcijām maksā tirgus cenu. 

13. Sabiedriskā apraide, platjoslas komunikācijas, fi lmu industrija

Shēmas attiecībā uz maksu par licenci 

594. RAI ir Itālijas sabiedriskais raidītājs un sniedz sabiedriskos pakalpojumus. 
Licences maksa ir fi nansiāla sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu publiskos 
raidījumus. Šī licences maksa ir spēkā esošs atbalsts, jo tā pastāv kopš Romas Līguma 
stāšanās spēkā un tās galvenās iezīmes kopš tā laika nav mainījušās. 

595. Pašreizējās atbalsta procedūras ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt spēkā 
esošās RAI (338) licenču maksu fi nansēšanas shēmas konkurētspēju, Komisijas nodaļas 
Itālijas iestādēm piedāvāja uzlabojumus. Šiem uzlabojumiem jānodrošina, lai licenču 
maksu shēma būtu pārredzama un nodrošināta pret pārmērīgu kompensāciju. Itālijas 
iestādes 23. jūnijā pieņēma visus Komisijas nodaļu norādītos uzlabojumus.

596. Ir sākušās līdzīgas procedūras attiecībā uz Portugāles (339) un Francijas (340) 
raidorganizācijām un notiek sarunas par atbilstīgiem pasākumiem.

Valsts fi nansējums TV2 Dānijā (341) un ad-hoc valsts fi nansējums Nīderlandes 
sabiedriskajām raidorganizācijām (342)

597. Atbilstoši savam paziņojumam par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu 
sabiedriskajiem raidījumiem (343) un šajā nozarē 2003. gadā pieņemtajiem 
lēmumiem (344), Komisija 2004. gadā turpināja savu valsts atbalsta gadījumu izpēti, kad 
valsts fi nansējusi sabiedriskās raidorganizācijas. Pirmajos deviņos 2004. gada mēnešos 

(336) N 297/2004 – Itālija – Steidzami pasākumi Alitalia restrukturizācijas sākšanu, 2004. gada 20. jūlija 
lēmums.

(337) NN 63/2004 – Portugāle – SPDH reprivatizācija (TAP).
(338) Skatīt 2003. gada Konkurences ziņojuma 4.5. sadaļu un Lietu C 62/99.
(339) CP 114/04 RTP.
(340) E 10/2005 (ex CP 660/1999).
(341) C 2/2003.
(342) C 2/2004.
(343) OV C 320, 15.11.2001., 5–11. lpp. 
(344) Skatīt 2003. gada “Ikgadēja konkurences ziņojuma” 4.5. nodaļu. 
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Komisija uzsāka Dānijas sabiedrisko pārraižu sistēmas izmeklēšanu un pieņēma galīgo 
lēmumu par Dānijas sabiedriskā raidītāja TV2/DANMARK (TV2) fi nansēšanu. 

598. Komisija 3. februārī uzsāka sīku izmeklēšanu par Dānijas sabiedrisko raidītāju 
ad-hoc fi nansēšanu. Komisijas sākotnējie slēdzieni bija tādi, ka ad-hoc pasākumi 
Dānijas sabiedrisko raidītāju fi nansēšanā nozīmē valsts atbalstu saskaņā ar EK 87. panta 
1. punktu un tā šaubījās, vai šie pasākumi atbilst EK 86. panta 2. punktam. Komisija 
tika apstiprinājusi, ka kopā 1992. gadā Dānijas valsts sniegusi tās sabiedriskajiem 
raidītājiem fi nansējumu vairāk (110 miljoni euro) nekā nepieciešams, lai fi nansētu 
sabiedriskos pakalpojumus. 

599. Komisija 19. maijā slēdza sīko izmeklēšanu par ad-hoc Dānijas sabiedriskā 
raidītāja TV2 fi nansēšanu un TV2 lika atdot atpakaļ tās saņemto, nepamatoti iedalīto 
valsts atbalstu 84,4 miljonu euro apmērā, pieskaitot procentus. Formālā izmeklēšana 
aptvēra laika posmu no 1995. līdz 2002. gadam. Komisija savā vērtējumā apsvēra, vai 
TV2 valsts atbalstu fi nansējuma veidā saņēmusi, lai pildītu savu pienākumu sniegt 
sabiedriskos pakalpojumus saskaņā ar EK 86. panta 2. punktu. Savā lēmumā Komisija 
vispirms aprēķināja, vai valsts kompensācija bija proporcionāla kopējām TV2 
izmaksām, ko radīja pienākums sniegt sabiedriskos pakalpojumus. Komisija konstatēja, 
ka TV2 saņemtā kompensācija pārsniedza nepieciešamo par DKK 628,2 miljonus 
(84,4 miljoni euro). Otrkārt, Komisija analizēja TV2 darbību televīzijas reklāmas 
tirgū. Saskaņā ar komunikācijas raidījumu tiesību aktiem, ja sabiedriskais raidītājs nav 
paredzējis gūt maksimālus ienākumus no sabiedriskajiem pakalpojumiem, vajadzība 
pēc sabiedriskā fi nansējuma uzskatāma par nelikumīgi palielinātu. Tas, kas pārsniedz 
nepieciešamo publisko raidījumu robežas, kropļotu konkurenci. Kaut arī televīzijas 
reklāmu cenas Dānijā ir samērā zemas, Komisijas veiktās izmeklēšanas laikā nebija 
pierādījumu par to, ka TV2 izvēlētos ienākumus no reklāmas pēc iespējas palielināt. 
Turklāt Komisijas veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka Dānijas valsts kā TV2 īpašnieks 
laikā no 1995. līdz 2002. gadam neizturējās kā tirgus investors, jo izlēma TV2 atstāt 
ikgadējo lieko fi nansējumu. Kaut arī Dānijas valsts pēc tam apgalvoja, ka šī starpība 
bija nepieciešama, lai izveidotu kapitālu, tam nesekoja privāta investora stratēģija, jo 
Dānijas valsts pirms pārmērīgās kompensācijas investēšanas no jauna TV2 nenoteica, 
kāds būtu pietiekams kapitāla daudzums šādam TV raidītājam un kādus fi nansiālos 
rādītājus paredzēts no šī kapitāla iegūt. Pilnīgi pretēji – Dānijas valsts ierobežoja savu 
darbību, jo pārmaksātajām kompensācijām ļāva uzkrāties uzņēmumā. Komisija, tātad, 
konstatēja, ka summa 84,4 miljonu euro apmērā neatbilst EK Līgumam.

DVB-T, Vācija (345) 

600. Lai veicinātu zemes digitālo video pārraižu projektu, Berlīnes–Brandenburgas 
masu saziņas līdzekļu iestāde privātajiem raidītājiem kompensēja tā sauktās pārslēgšanās 
izmaksas. Privātajiem raidītājiem tika piešķirtas subsīdijas, kas ļāva pārslēgties no 
televīzijas analogās sistēmas uz digitālo sistēmu. Jaunais zemes digitālās televīzijas 

(345) NN 36/04.
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tīklu darbina T-Systems, kas ir Deutsche Telekom AG (DTAG) meitas uzņēmums. Tā 
kā Komisija saņēma sūdzību, tā izmeklēja kompensācijas lietu. Komisija uzskata, ka 
kompensāciju maksājumi var tikt atzīti par valsts atbalstu gan privātajiem raidītājiem, 
gan T-Systems, DVB-T tīkla operatoram. 2004. gada 14. jūlijā Komisija pieņēma 
lēmumu uzsākt formālu izmeklēšanu.

601. Tajā pašā dienā, pamatojoties uz vairākām sūdzībām, Komisija uzsāka formālu 
izmeklēšanas procedūru attiecībā uz ciparu virszemes televīzijas (DVB-T) fi nansēšanu 
Zviedrijā (346), jo nav izslēgts, ka ciparu virszemes televīzijas apraides tīkla fi nansēšana 
ietver valsts atbalstu.

Platjoslas tīkls

602. Komisija apstiprināja virkni projektu, kas saistīti ar sabiedrības atbalstu 
platjoslas tīkla izveidei (347). Informācijas sabiedrības izveide ir būtisks Lisabonas 
programmas aspekts, un Komisija pieņēma, ka platjoslas tīkla izveidošana jāatbalsta, 
īpaši mazāk attīstītos rajonos (348). Komisijas nodaļas izvērtēja, ar kādiem nosacījumiem 
šādi projekti atbilstu ES noteikumiem par valsts atbalstu. Ar lēmumu sniegti norādījumi 
par to, kā veidot valsts atbalstu tā, lai tas atbilstu konkurences noteikumiem.

603. Projektā Pyrenées-Atlantiques Francijas valsts paredzēja atbalstīt atvērtas 
infrastruktūras izveidi, kas plašai sabiedrībai kalpotu ģeogrāfi skajā rajonā, kurā vai nu 
vispār nebija platjoslas tīkla, vai tā pārklājums bija uzskatāms par nepietiekamu, un šo 
pakalpojumu sniedza tikai viens piegādātājs. Komisija atzīmēja, ka projektu jāierobežo 
ar nosacījumu, ka tiek ierobežota infrastruktūra un tās pieejamība operatoriem, kuri 
tiešā veidā nesniegs pakalpojumus gala lietotājiem. Komisija pieņēma, ka šāds projekts 
var atbilst vispārējo ekonomisko sabiedrības interešu defi nīcijai komunikācijas 
jomā. Turklāt tā kā projekts atbilda Tiesas noteiktajiem kritērijiem Altmark lietas 
spriedumā (349), pasākumi nebija uzskatāmi par atbalstu. 

604. Projekti Skotijā un Anglijas Austrumu vidienē un Linkolnšīrā nozīmēja 
pakalpojumu nodrošināšanu no viena gala līdz otram, kas pārsniedz vienkārši 
infrastruktūras pieejamības nodrošināšanu. Komisija uzskatīja, ka atbalsts tiek sniegts, 
tā nekropļo konkurenci tādā mērā, kas traucētu kopējām interesēm, jo paredzēti daudzi 
pasākumi, lai šo līdzsvaru saglabātu un nodrošinātu tikai minimālo nepieciešamo 
atbalstu. Šādos gadījumos atbalsts tika uzskatīts par atbilstošu EK 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta prasībām.

(346) OV C 238, 25.9.2004.
(347) Lēmumi Nr. 213/2003, Projekts ATLAS – Platjoslas infrastruktūras shēma biznesa parkiem, 

9.9.2004.; N 307/2004 Platjoslas tīkls Skotijā – attālie un lauku rajoni; N 199/2004 Platjoslas biznesa 
fonds; N 381/04, Projet de réseau haut debit des Pyrenées-Atlantiques, 16.11.2004.; Platjoslas tīkls 
Linkolnšīras MVU – Savienojiet lauku uzņēmumus; 15.12.2004.

(348) Komisijas darba dokuments, Pamatnostādnes kritērijiem un nosacījumiem strukturālo fondu 
darbībai elektroniskās komunikācijas atbalstīšanai, 28.7.2003., SEC(2003) 895.

(349) 2003. gada 24. jūlija spriedums lietā C-280/00, Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg, 
Ieraksts 2003, I-7747. 
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Kinematogrāfi ja un audiovizuālā nozare

605. Pamatojoties uz EK 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu un tā dēvētajiem 
“paziņojumiem par kino” (350), Komisija apstiprināja vairākus atbalsta pasākumus fi lmu 
uzņemšanas atbalstīšanai dalībvalstīs, cita starpā arī fi lmu uzņemšanai un televīzijas 
pārraižu veidošanai Vācijas federālajās zemēs (351) un no daudziem nodokļiem brīvajā 
Beļģijā (352). Šo lēmumu ietvarā Komisija ir apliecinājusi saistības ievērot kulturālos 
aspektus un ievērot un veicināt kultūru dažādību.

C – AR VALSTS ATBALSTU SAISTĪTO LĒMUMU ĪSTENOŠANA

1. Ievads

606. Komisija 2004. gadā uzsāka darbu pie tā, lai uzraudzītu par valsts atbalstu 
pieņemto lēmumu īstenošanu. Līdz šim brīdim var teikt, ka 2003. gada otrajā pusē 
Konkurences ģenerāldirektorāts ir izveidojis jaunu vienību, kam tika dotas pilnvaras 
izveidot loģisku un sistemātisku piekļuvi to valsts atbalstu pieņemto lēmumu 
īstenošanā, kuri nonāk Konkurences ģenerāldirektorāta kompetencē. Pirmā pilnā 
tās pastāvēšanas gada laikā Ieviešanas vienība savus resursus koncentrēja to lēmumu 
efektīvai ieviešanai, kuros paredzēti koriģējoši pasākumi, jo tas bija būtiski, lai radītu 
uzticību Komisijas darbībai valsts atbalsta kontrolē. 

607. Komisija 2004. gada 21. aprīlī pieņēma lēmumu (EK) Nr. 794/2004 (353), ar ko 
īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999 (354). Tās V nodaļā paskaidroti noteikumi 
par nelikumīga atbalsta atgūšanai piemērojamiem procentiem, kā arī sīkāk precizēta 
metode šo procentu noteikšanai un veids, kā procentus aprēķināt.

608. 2004. gadā Komisija pieņēma 22 jaunus lēmumus par valsts atbalsta atgūšanu. 
19 šādas lietas tika slēgtas. Tā rezultātā vēl neizpildīto Konkurences ģenerāldirektorāta 
kompetencē nonākušo lēmumu skaits 2004. gada beigās palielinājās līdz 93 (no 90 
2003. gada beigās). 

609. Vairāk nekā divas trešdaļas no neizpildītājiem lēmumiem bija par valsts 
atbalsta pasākumiem, kurus nodrošinājušas tikai divas dalībvalstis (44 lietas attiecās 

(350) Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
un Reģionu komitejai par noteiktiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfi skiem 
un audiovizuāliem darbiem (KOM(2001)534 galīgais, 26.9.2001. (OV C 43, 16.2.2002.)). Komisijas 
paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par noteiktiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfi skiem un audiovizuāliem 
darbiem (KOM(2004)171 galīgais, 16.3.2004. (OV C 123, 30.4.2004.)). 

(351) N 41/04.
(352) N 224/04, http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf
(353) OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp. 
(354) Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999 par sīku noteikumu izstrādi EK Līguma 

93. panta izmantošanā, OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf
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uz Vāciju (355) un 20 lietas attiecās uz Spāniju). Otrā šī spektra galā bija sešpadsmit 
dalībvalstis, katra ar vienu lietu. Gandrīz divas trešdaļas no nenokārtotajiem korekcijas 
pasākumiem attiecās uz individuāla atbalsta pasākumiem, pārējie bija atbalsta shēmas. 
Gandrīz puse no nenokārtotajām individuālā atbalsta lietām bija tādas, kurās atbalsta 
saņēmējs bija maksātnespējīgs. Pat tas obligāti nenozīmēja, ka šajās lietās iesaistītais 
atbalsts vēl joprojām netraucētu konkurenci. Faktiski gandrīz divās trešdaļās no šiem 
gadījumiem attiecīgais uzņēmums joprojām turpināja savu ekonomisko darbību tiesas 
iecelta maksātnespējas administratora uzraudzībā. 

610. Pieejamā informācija 2004. gada 31. decembrī liecināja, ka kopējais atgūstamā 
atbalsta apjoms sastādīja vismaz 9,7 miljardus euro. Šis skaitlis ir ievērojams un nozīmē 
apmēram 35 % no kopējā 2002. gadā Kopienā valsts piešķirtā atbalsta apjoma (356). 
Liela daļa no šī atbalsta sastāv no ierobežotā skaitā lēmumu paredzētajiem korekcijas 
līdzekļiem un attiecas uz German Landesbanken (357), France Telecom (358) un EDF (359). 
Vairāk nekā 24 neizpildītos neatmaksātā atbalsta gadījumos tomēr attiecīgā dalībvalsts 
nav spējusi iesniegt ticamu informāciju par lietā iesaistītā atbalsta apmēru. Informācijas 
pieejamība par iesaistītā atbalsta apmēriem īpaši ierobežota attiecībā uz atbalsta 
shēmām, īpaši nodokļa atbalstu vai daļēja nodokļu atbalsta pasākumiem un atbalsta 
pasākumiem, kuros iesaistītas garantijas. 

611. 2004. gada laikā Komisija cieši un konsekventi sekoja līdzi visiem 
neizpildītajiem lēmumiem par atgūstamo atbalstu, lai nodrošinātu to efektīvu 
izpildīšanu. Ja Komisija uzskatīja, ka konkrēta dalībvalsts savas juridiskās sistēmas 
ietvaros neveic visus nepieciešamos pasākumus, lai lēmumu izpildītu, tā uzsāka 
juridisku procesu saskaņā ar Līguma 88. panta 2. punktu vai 228. panta 2. punktu. Tā 
veica šādu darbību lietās par Crédit Mutuel (360), Kimberley Clark (361) un valsts īpašumā 
esošām kuģu būvētavām (362.)

612. Dalībvalstīm ir ievērojama loma ES valsts atbalsta noteikumu ieviešanā, jo tām 
ir jāīsteno situācijas koriģēšanai paredzētie lēmumi un jāļauj konkurentiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ierosināt lietas tiesā. Komisija tāpēc uzsāka pētījumu par ES valsts 
atbalsta politikas ieviešanu valstīs. Pētījuma mērķis bija noteikt nelikumīgā atbalsta 

(355) Šis relatīvi lielais Vācijas atgūstamās kompensācijas lietu skaits zināmā mērā attiecas uz pārejas 
perioda problēmām pēc Vācijas apvienošanās. Kas attiecas uz Spānijas atgūstamās kompensācijas 
lietām, vairāk nekā puse no šīm lietām attiecas uz atbalsta pasākumiem Basku reģionā. 

(356) 28 miljoni EUR piecpadsmit vecajām dalībvalstīm un neskaitot atbalstu lauksaimniecībā, 
zivsaimniecībā, transportā un ogļu ieguvē. 

(357) Lietas C64/1997 (Westdeutsche Landesbank), C48/2002 (Landesbank Berlin), C69/2002 (Norddeutsche 
Landesbank), C70/2002 (Bayerische Landesbank), C71/2002 (Hamburgische Landesbank), C72/2002 
(Landesbank Schleswig-Holstein), C73/2002 (Landesbank Hessen-Thüringen), 2004. gada 20. oktobra 
lēmumi 10. 

(358) C13B/2003, 2004. g. 2. augusta lēmums. 
(359) C68/2002, 2003. g. 16. decembra lēmums.
(360) C88/1997, EKV Lieta C-337/04.
(361) C38/1998, 2004. g. 6. oktobra lēmums.
(362) C03/1999, 2004. g. 13. oktobra lēmums.
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atpakaļ saņemšanas procedūru stiprās un vājās puses un panākt detalizētu izpratni 
par konkurentu un valstu tiesu iespējām. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2005. gada 
beigās. 

2. Atsevišķas lietas

Scott Kimberly Clark

613. Komisija oktobrī konstatēja, ka Francija nav ievērojusi 2000. gada 12. jūlijā 
pieņemto lēmumu par Scott Paper piešķirtās kompensācijas atgūšanu (363), un tāpēc 
lietu, pamatojoties uz Līguma 88. panta 2. punktu, nolēma nodot tieši Eiropas Kopienu 
Tiesai (364). 2000. gada 12. jūlijā pieņemto lēmumu par kompensācijas atgūšanu patlaban 
Pirmās instances tiesā apstrīd atbalsta saņēmējs un Francijas vietējās iestādes (365). Tajā 
pašā laikā atbalsta saņēmējs ir lēmumu par kompensācijas atdošanu atpakaļ apstrīdējis 
arī valsts tiesā. 

614. Komisija vairāku iemeslu dēļ uzskatīja, ka bija nepieciešams lietu nodot 
Tiesai. Galvenais iemesls bija tas, ka valsts iestādes un valsts tiesnesis bija piekrituši, 
ka valsts tiesā līdz Pirmās instances tiesas lēmumam lietas izskatīšana jāaptur. Tas 
ir pretrunā ar Līguma 242. pantu, kurā noteikts, ka vēršanās Eiropas Kopienu Tiesā 
nenozīmē nekādu kavējošu efektu. Turklāt saskaņā ar Francijas tiesību aktiem nav 
paredzēti nekādi tādi pagaidu pasākumi, kas nodrošinātu, lai no Scott atbalsts atpakaļ 
tiktu saņemts laikā, kad lieta tiek izskatīta valsts tiesā. Visbeidzot, Komisija uzskatīja, 
ka Francija nedarbojas saskaņā ar savu pienākumu sadarboties ar Komisiju, jo nekāda 
jauna informācija nav iesniegta kopš 2003. gada jūlija. 

Spānijas kuģu būvētavas 

615. Eiropas Kopienu Tiesa 2003. gada 26. jūnijā Spāniju notiesāja par to, ka 
tā neievēroja 1999. gada 26. oktobra Komisijas lēmumu par tās kompensācijas 
atgūšanu (366), kas saņemta kā atbalsts, kas bija izsniegts valsts īpašumā esošajām 
kuģu būvētavām (367). 2004. gada oktobrī Komisija konstatēja, ka Spānija vēl joprojām 
šo 1999. gada 26. oktobra lēmumu par kompensācijas atgūšanu nav izpildījusi un 
faktiski kompensācija nav atmaksāta. Komisija līdz ar to uzskatīja, ka Spānija nav 
ievērojusi Tiesas 2003. gada 26. jūnija lēmumu, un nolēma celt apsūdzību saskaņā ar 
Līguma 228. panta 2. punktu. Komisija tādēļ 2004. gada 13. oktobrī nolēma Spānijai 
nosūtīt ofi ciālu paziņojumu, kurā izklāstīti fakti un dalībvalsts lūgta iesniegt savus 
paskaidrojumus šajā jautājumā. Vēstule noteiktajā kārtībā tika nosūtīta 18. oktobrī. 
Spānijas iestādes savus paskaidrojumus iesniedza 21. decembrī.

(363) C38/1998, OV L 12, 15.1.2002., 1.–32. lpp. 
(364) 2004. g. 6. oktobra lēmums, OV vēl nav publicēts. 
(365) CFI Lietas T-366/00 un T-369/00.
(366) Lieta C03/1999, OV L 37, 12.2.2000., 22.–30. lpp. 
(367) EKV Lieta C-404/00, EKR 2003, I-6695.
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D – ATSEVIŠĶAS TIESAI NODOTAS LIETAS

Apvienotās lietas (368) 

616. Tiesai (EKT) apelācijas kārtībā vajadzēja lemt par Pirmās instances tiesas 
(PIT) lēmumu, ko apstrīdēja gan Spānijas reģions Territorio Histórico de Álava, gan 
uzņēmums Ramondín Cápsulas SA. Lietas pamatā bija Komisijas lēmums, saskaņā 
ar kuru zināmi nodokļu atvieglojumi tika uzskatīti par valsts atbalstu, kas neatbilst 
iekšējam tirgum, jo piešķirtās nodokļu priekšrocības pārsniedza 25 % procentu griestus, 
kas bija noteikti kā reģionālais atbalsts šim ģeogrāfi skajam rajonam. 

617. Komisija ar to pavēlēja atmaksāt šādi saņemto atbalstu, bet lēmums tika 
apstrīdēts PIT, jo tika uzskatīts, ka Komisija pārkāpa savas pilnvaras. 

618. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka Komisija nepareizi izmantojusi savas 
ekskluzīvās tiesības kontrolēt valsts atbalstu, jo vēlējās panākt nodokļu harmonizāciju, 
kuru citādi no dalībvalstīm bija grūti panākt. PIT šo argumentu noraidīja, jo trūka 
pierādījumu par Komisijas nolūkiem valsts atbalsta atmaksu izmantot nodokļu 
harmonizācijas nolūkos. 

619. Tiesa noraidīja arī sūdzības iesniedzēja lūgumu nodokļu pasākumus izņemt no 
valsts atbalsta kompetences, jo tie tika ieviesti pirms Ekonomikas un fi nanšu padomes 
sanāksmes 1997. gada decembrī un Komisijas 1998. gada 10. decembra paziņojuma 
par valsts atbalsta noteikumu izmantošanu pasākumiem, kas tieši saistīti ar uzņēmumu 
nodokļiem. Tā kā šis lūgums netika iesniegts PIT, bet iesniedzējs to vienkārši izteica 
tiesas gaitā, Tiesa to noraidīja kā nepieņemamu. 

Grieķija pret Komisiju (Grieķijas kooperatīvi)

620. PIT 29. aprīlī pieņemtajā spriedumā (369) pilnībā atbalstīja negatīvo Komisijas 
lēmumu par valsts atbalsta atgūšanu līdz apmēram 763 miljonu euro apmērā (summu 
2000. gadā aprēķināja Grieķija), kas izsniegta zaudējumus nesošiem kooperatīviem, 
ieskaitot AGNO piensaimniecību. Šajā lietā par atbalsta atmaksu bez Komisijas 
apstiprinājuma tiesa uzskatīja, ka atmaksājamā summa (ieskaitot procentus) 7 gadus 
pēc maksājuma saņemšanas bija likumīga un nav uzskatāma par nelikumīgu juridiskas 
paredzamības dēļ. Tiesa apstiprināja arī to, ka pat tad, ja par atbalstu Komisijai tika 
paziņots un tā divu mēnešu laikā nebija devusi atbildi, reālas atbalsta izsniegšana 
no dalībvalsts puses, par to neinformējot Komisiju (tā sauktā Lorenz informācija), 
nozīmēja, ka par atbalstu nav ziņots.

(368) C-186/02 P un C-188/02 P Ramodín SA, Ramodín Cápsulas SA (C 186/02 P) Territorio Histórico de 
Álava- Diputación Foral de Álava-(C 188/02 P) v Commission of the European Communities.

(369) C-278/00. 
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Nīderlande pret Komisiju (MINAS)

621. PIT 29. aprīlī pieņemtajā spriedumā (370) pilnībā atbalstīja negatīvo Komisijas 
lēmumu par valsts atbalsta izsniegšanu stikla siltumnīcām un citām dārzkopības 
aktivitātēm, no uzņēmuma neiekasējot nitrātu nodokli (MINAS). Tiesa sevišķi uzsvēra, 
ka 

– pašai dalībvalstij ir jāpierāda, ka nodokļu starpība zināmiem uzņēmumiem ir 
attaisnojama, ņemot vērā sistēmas būtību un vispārējo shēmu; 

– arguments, ka MINAS sistēma nav paredzēta nodokļu ienākumu palielināšanai, 
nav pietiekams, lai atbrīvošanu no nodokļa neklasifi cētu kā valsts atbalstu. Netika 
apstrīdēts, ka nodokļu atvieglojumi noved pie to resursu zaudēšanas, kas būtu 
maksājami valsts budžetā.

Komisija pret Padomi

622. PIT 29. aprīlī pieņemtajā spriedumā (371) paskaidroja un nostiprināja 
Komisijai piederošās valsts atbalsta kontroles pilnvaras. 1999. gada 25. novembrī un 
2000. gada 4. oktobrī Komisija pieņēma divus negatīvus galīgos lēmumus par valsts 
atbalstu Portugālē cūku fermām, jo tām tika kompensētas zemās cenas. Saskaņā ar 
šiem lēmumiem Portugālei bija no zemniekiem jāatgūst izsniegtais atbalsts. Portugāle 
pirms PIT pret lēmumiem neiebilda. Daudz vēlāk tā tomēr Padomei lūdza apstiprināt 
jaunu atbalstu, kas atbilda saskaņā ar Komisijas lēmumu atgūtā atbalsta apmēram, 
kā rezultātā zemniekiem nekas nebūtu jāmaksā. 2002. gada 21. janvārī Padome 
izmantoja tās īpašās, EK 88. panta 2. punktā paredzētās pilnvaras izņēmuma gadījumos 
vienpersoniski apstiprināt valsts atbalstu. Komisija iebilda pret Padomes lēmumu, jo tā 
tika pārkāpts Komisijas lēmums un Padome bija ļaunprātīgi izmantojusi sev piešķirtās 
pilnvaras, kā arī radās juridiskas neskaidrības par to, vai Padome jebkurā laikā drīkst 
atcelt jau spēkā stājušos Komisijas lēmumu. 

623. Ar 29. jūnijā pieņemto spriedumu PIT pilnībā atbalstīja Komisijas viedokli un 
atcēla Padomes lēmumu. PIT uzskatīja, ka, ja jau reiz Komisija ir pieņēmusi negatīvu 
lēmumu par valsts atbalstu, dalībvalstij vairāk nav tiesību tajā pašā jautājumā vērsties 
Padomē, kā arī Padomei nav tiesību vairāk šo atbalstu apstiprināt. Šajā stadijā nedrīkst 
atsaukties uz izņēmuma gadījumu. 

624. Kad Komisija uzsāk formālu izmeklēšanas procedūru, dalībvalstij Padome 
jāiesaista pirms Komisijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Šādā gadījumā Komisijas 
procedūra tiek ierobežota uz termiņu līdz trim mēnešiem. Ja Padome vienpersoniski 
pieņem lēmumu šo trīs mēnešu laikā, Komisija darbu drīkst neturpināt. Ja Padome šo 
trīs mēnešu laikā vienpersoniski lēmumu nepieņem, Komisija turpina pārbaudi. (Šajā 

(370) C-278/00.
(371) C-110/02.
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gadījumā Padome lēmumu pieņēma ilgi pēc tam, kad galīgo lēmumu bija pieņēmusi 
Komisija). 

625. PIT apstiprināja arī to, ka Padome nedrīkst pieņemt lēmumu, ar ko tiek atļauts 
jauns atbalsts, kas “kompensē” iepriekš ar Komisijas galīgo lēmumu aizliegtā atbalsta 
atmaksu. Padome nedrīkst bloķēt vai pilnībā anulēt Komisijas galīgo lēmumu, ar ko 
tiek pieprasīta atbalsta atmaksa (pretēji tam, ko Padome tika izdarījusi šajā gadījumā). 

626. Lai nodrošinātu juridisku skaidrību, ir būtiski, lai varētu izvairīties no 
Komisijas un Padomes pretrunīgiem lēmumiem par vienu un to pašu atbalstu.

Pearle BV

627. Ar 15. jūlijā (372) pieņemto spriedumu PIT noteica, ka pēc nolikumiem, ko 
pieņēmušas saskaņā ar publiskajām tiesībām strādājošas arodorganizācijas, kuru 
mērķis ir savu biedru noteiktu un to labā organizētu reklāmas kampaņu fi nansēšana, 
izmantojot šiem biedriem uzliktas un no tiem obligātā kārtā ievāktas iemaksas, tā nav 
būtiska tāda atbalsta pasākuma sastāvdaļa, par kuru būtu jāziņo saskaņā ar EK 87. 
panta 1. punktu. Šāda fi nansējuma pamatā ir biedru iemaksas no aroda apvienības, kas 
strādā saskaņā ar publiskajām tiesībām un nekad brīvi nevar rīkoties ar savu varu.

(372) C-345/02.
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E – STATISTIKA   
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V – STARPTAUTISKIE PASĀKUMI

A – ES PAPLAŠINĀŠANĀS UN RIETUMBALKĀNI

628. 2004. gada 1. maijs bija nozīmīgs ar to, ka Eiropas Savienībai pievienojās 
desmit jaunas dalībvalstis. Līdzsvarotā pāreja cita starpā nozīmē arī to, ka vairāku gadu 
laikā sekmīgi tika izlīdzināti konkurences režīmi šajās valstīs, tā ka tās varēja sacensties 
ar citām ES dalībvalstīm. Tas nozīmēja arī juridiskās struktūras izveidi, lai nodrošinātu 
valsts kontroli pār monopolu un apvienoto uzņēmumu izveidi, konkurences 
nodrošināšanu un tādu valsts iestāžu izveidi, kurām ir pietiekama administratīvā jauda, 
lai efektīvi ļautu šos likumus īstenot. 

629. Konkurenci regulējošās desmit jauno dalībvalstu iestādes ir pilnībā integrētas 
Eiropas Konkurences tīklā, kurā tās piedalījās kā novērotāji jau pirms uzņemšanas. 
Uzņemšanas procedūras gaitā Komisija izskatīja tos valsts atbalsta pasākumus, par 
kuriem vajadzēja ziņot saskaņā ar Paplašināšanās līgumā paredzēto mehānismu. Jebkādi 
atbalsta pasākumi, kuri uzskatāmi par valsts atbalstu un ir spēkā pēc pievienošanās, 
un kuri nav ietverti esošajā sarakstā, tiek uzskatīti par jaunu atbalstu. Komisija savā 
visaptverošajā monitoringa ziņojumā sekoja līdzi arī iespējamajām problemātiskajām 
jomām. 

630. Komisija ļoti aktīvi darbojās arī konkurences sadaļas laikā uzņemšanas 
sarunās ar Bulgāriju un Rumāniju, kas tika pabeigtas 2004. gada decembrī un kam tā 
sekos līdzi intensīvu novērtējumu un atbalsta pasākumu veidā līdz pat 2007. gadam vēl 
pēc šo divu valstu uzņemšanas ES. 

631. Komisija 2004. gada oktobrī iepazīstināja ar savu ziņojumu un ieteikumiem 
par Turcijas sekmēm pirms iespējamās pievienošanās ES, kura nolūks bija līdz 
2004. gada decembrim Eiropadomē pieņemt lēmumu par pievienošanās sarunu 
uzsākšanu ar šo valsti. Daļā no šī procesa Komisijai vajadzēs sniegt tālāku izvērtējumu 
par valsts atbalsta režīmu, kad tas Turcijā tiks ieviests. 

632. Horvātijas gadījumā Komisija izvērtēja Horvātijas konkurences politiku un tas 
veidoja daļu no viedokļa, kuru tā pieņēma 2004. gada martā jautājumā par Horvātijas 
pieteikumu kļūt par dalībvalsti un nostiprināja sadarbībā ar Horvātijas konkurences 
aģentūru. 

633. Komisija ir aktīvi strādājusi pie veselīgas konkurences režīmu īstenošanas 
Rietumbalkānu valstīs. Sevišķi tas ietvēra atbalstu valstu konkurences tiesības 
un valsts atbalsta likumu projektu izveidē, padomos par likumu īstenošanai 
nepieciešamo institūciju izveidi, kā arī konkurences disciplīnas veicināšanu. Kopīgi ar 
Paplašināšanās ģenerāldirektorāta Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas 
biroju (TAIEX), Konkurences ģenerāldirektorāts organizēja arī divu dienu apmācības 
seminārus Rietumbalkānu valstu ierēdņiem par valsts atbalstu oktobrī un par monopolu 
veidošanās novēršanu novembrī.
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B – KAIMIŅATTIECĪBU POLITIKA

634. Eiropas kaimiņattiecību politikas iniciatīvas kontekstā ar Izraēlu, Jordāniju, 
Moldovu, Maroku, Palestīnas pašpārvaldi, Tunisiju un Ukrainu 2004. gadā tika 
apspriesti rīcības plāni. Visos šajos rīcības plānos, izņemot Palestīnas pašpārvaldi, tika 
iekļauta arī nodaļa par konkurences politiku. 

635. Punkti par konkurenci attiecas uz monopolu novēršanu un valsts atbalstu 
(izņemot Izraēlu, kur punkti pret monopoliem nav paredzēti, ņemot vērā Izraēlā esošo 
līmeni monopolu darbības novēršanā). Ar darbības plānu punktiem, kuri paredzēti 
monopolu darbības novēršanai, nostiprināti konkurences tiesību akti un konkurences 
iestādes jauda un neatkarība; bet valsts atbalsta punktu mērķis ir veikt darbības, kas 
vajadzīgas ES un tās partnervalstīs izmantoto defi nīciju saskaņošanai, kā arī abpusējai 
valsts atbalsta pārredzamības uzlabošanai.

C – DIVPUSĒJĀ SADARBĪBA

1. Ievads

636. Komisija divpusēji sadarbojas ar daudzām iestādēm un īpaši ar Kopienas lielāko 
tirdzniecības partneru iestādēm. Eiropas Savienība ir parakstījusi daudzus sadarbības 
nolīgumus konkurences jautājumos ar Savienotajām Valstīm, Kanādu un Japānu. 

637. Šo konkrēto nolīgumu galvenie elementi ir abpusēja informācijas sniegšana 
un sadarbība, konkurences ieviešanas pasākumu koordinācija, kā arī apmaiņa ar 
nekonfi denciālu informāciju. Nolīgumos var būt nosacījumi par vienas puses iespējām 
otrai pusei lūgt ieviest kādu pasākumu (savstarpēja tiesību atzīšana) un par to, ka viena 
puse savu pasākumu ieviešanas laikā ņem vērā otras puses svarīgas intereses lūgt ieviest 
kādu pasākumu (tradicionālā tiesību atzīšana). 

638. Eiropas Savienība ir noslēgusi arī vairākus brīvās tirdzniecības nolīgumus, 
piemēram, EuroMed nolīgumus un nolīgumus ar dažām Latīņamerikas valstīm. Šajos 
nolīgumos parasti ietverti pamatnosacījumi par sadarbību konkurences jautājumos. 
Sadarbība starp Komisiju un konkurences iestādēm notiek, balstoties uz ESAO 
1995. gadā pieņemtajām rekomendācijām.
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2. Līgumi ar ASV, Kanādu un Japānu

Amerikas Savienotās Valstis

639. Sadarbība ar ASV konkurences iestādēm balstās uz īpašo līgumu ar ASV 
konkurences iestādēm par sadarbību konkurences jautājumos (273).

640. Komisija 2004. gada laikā turpināja savu ciešo sadarbību ar ASV Tieslietu 
departamenta (DoJ) un ASV Federālo tirdzniecības komisiju (FTC). Kontakti starp 
Komisijas ierēdņiem un to kolēģiem divās ASV iestādēs bija bieži un intensīvi. Kontakti 
ietvēra gan sadarbību atsevišķos gadījumos, gan vispārīgākos jautājumos par vispārējo 
konkurences politiku. Gadījumos, kur sadarbība notika konkrētās lietās, bija regulāri 
telefona zvani, e-pasta vēstules, dokumentu apmaiņa, kā arī citi kontakti starp lietā 
iesaistītajām grupām. Sadarbība turpinās un dod ievērojamu labumu abām pusēm, jo 
nodrošina attiecīgas iespējas ieviest lēmumus, izvairīties no nevajadzīgiem konfl iktiem 
vai neatbilstībām pasākumu gaitā, ļauj labāk izprast vienam otra konkurences 
režīmus. 

641. Sadarbība uzņēmumu apvienošanās kontrolē ar ASV pretmonopolu iestādēm 
2004. gadā turpinājās augstā līmenī. 2002. gada ES – ASV labākā prakse sadarbībā 
uzņēmumu apvienošanās uzraudzībā radīja noderīgu sadarbības struktūru, sevišķi, lai 
norādītu kritiskos procedūras punktus, kuros sadarbība būtu īpaši vajadzīga. Praksē 
sadarbība dažādās lietās ir ļoti pragmatiska un elastīga, piemērota izskatāmajai lietai 
un iesaistītajiem jautājumiem.

642. 2004. gadā bija daudz uzņēmumu apvienošanās gadījumu, kuri nopietni 
ietekmēja abas Atlantijas okeāna puses. Tajos abu attiecīgo ASV un ES lietā iesaistīto 
grupu starpā bija ievērojams daudzums praktiskas sadarbības un apmaiņas ar 
viedokļiem. Gada laikā ievērojama sadarbība notika šādās lietās: Oracle/Peoplesoft , 
Sony/BMG, Air France/KLM, Sanofi /Aventis, Sygenta/Advanta, Air Liquide/Messer, 
Agfa/Lastra, Magna/NVC un Microsoft /Time Warner/Contentguard.

643. Tāpat kā iepriekšējos gados, Komisijas pieredze rāda, ka sadarbība un 
pasākumu koordinācija apvienošanās lietās ir visnoderīgākā jautājumos par iestāžu 
atklātajiem jebkādu konkurences problēmu veidiem, sarunām un koriģējošo pasākumu 
ieviešanu. Saskaņota pieeja ļauj samazināt iespējamo pieejas nekonsekvenci, dod 
abpusēju labumu pusēm, kuras apvienojas, kā arī iestādēm pašām.

(273) Līgums starp ASV valdību un Eiropas Kopienas Komisiju par savu konkurences tiesības piemērošanu 
tika noslēgts 1991. gada 23. septembrī. Ar kopīgu Padomes un Eiropas Komisijas lēmumu 
1995. gada 10. aprīlī Līgums tika apstiprināts un paziņots par spēkā esošu no dienas, kurā to 
parakstīja Eiropas Komisija (OV L 95, 27.4.1995., 47. un 50. lpp.). 1998. gada 4. jūnijā tika pieņemts 
pozitīvs komitejas lēmums, ar ko tika nostiprināti 1991. gada līguma pozitīvās pieklājības nosacījumi 
(Līgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību par pozitīvās pieklājības 
principa ievērošanu to konkurences tiesības ieviešanā, OV L 173, 18.6.1998., 26.–31. lpp.).
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644. Pēdējos gados sadarbība apvienošanās politikas jautājumos ir vairāk izveidota 
starp tā sauktajām ASV – ES darba grupām apvienošanās lietās, kas kalpo kā vietas, 
kurās iestādēm apmainīties ar viedokļiem. Darba grupas mērķis ir labāk saprast 
otras puses politiku un praksi, kā arī nodrošināt uzņēmumu apvienošanās kontroles 
konsekvenci abās Atlantijas okeāna pusēs.

645. Turklāt, sadarbojoties konkrētās uzņēmumu apvienošanās lietās, radās regulāri 
neformāli kontakti starp iestādēm, kuros tika apspriesti uzņēmumu apvienošanās 
politikas jautājumi, ieskaitot auglīgu viedokļu apmaiņu dažādos jautājumos. 2004. gadā 
šie kontakti, cita starpā, attiecās arī uz Komisijas uzņēmumu apvienošanās kontroles 
reformas paketi, Komisijas pētījumu par uzņēmumu apvienošanās kontroles reformu, 
Komisijas pētījumu par koriģējošo pasākumu politikas efektivitāti, kā arī aktuālajiem 
iekšējiem viedokļiem par nehorizontālu apvienošanos izvērtēšanu, par ko Komisija 
plāno izplatīt pamatnostādnes.

646. Gada laikā bija arī daudz biežu kontaktu lietās, kas nebija saistītas ar uzņēmumu 
apvienošanos. Abpusējā sadarbība starp Komisiju un ASV Tieslietu departamentu bija 
īpaši intensīva karteļu lietās. Daudz kontaktu bija starp Komisijas karteļu nodaļām un 
to attiecīgajiem ekvivalentiem ASV. Visbiežāk notika informācijas apmaiņa konkrētās 
lietās, bet tā notika arī politiskos jautājumos. Daudzi no kontaktiem, kas saistīti ar 
konkrētām lietām, bija vienlaicīgu imunitātes iesniegumu dēļ  ASV un EK. Turklāt 
daudzos gadījumos koordinēta pasākumu ieviešana notika reizē ASV un ES, kurā 
iestādes centās nodrošināt, lai laiks starp attiecīgo pasākumu sākumu būtu cik vien 
iespējams mazāks. Intelektuālā īpašuma tiesību darba grupa tikās videokonferencē 
2004. gada sākumā.

647. 28. septembrī Komisārs Mario Monti ikgadējā ES/ASV sanāksmē Briselē tikās 
ar ASV pretmonopolu iestāžu vadītājiem – Deborah Majoras, Federālās tirdzniecības 
komisijas vadītāju un Hew Pate, galvenā prokurora palīgu. 

648. Komisija gada laikā iesniedza 54 ofi ciālus paziņojumus. Šajā pašā laikā no 
ASV Komisija saņēma 28 ofi ciālus paziņojumus.

Kanāda

649. Sadarbība ar Kanādas konkurences biroju balstīta uz 1999. gadā noslēgto 
ES/Kanādas nolīgumu par sadarbību konkurences jautājumos (274). Kontakti starp 
Komisiju un tās kolēģi – Kanādas konkurences biroju – bijuši bieži un auglīgi. Diskusiju 
tēmas skārušas gan jautājumus par konkrētām lietām, gan politiskākas tēmas. Ar lietām 
saistītie kontakti attiecās uz konkurences likuma ieviešanas visiem aspektiem, tomēr 
visbiežāk tie bijuši jautājumi par izmeklēšanu uzņēmumu apvienošanās un karteļu 
gadījumos.

(274) Līgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par konkurences tiesības piemērošanu. 
OV L 175, 10.7.1999., 50. lpp. Līgums tika parakstīts ES un Kanādas galotņu tikšanās laikā Bonnā 
1999. gada 17. jūnijā un stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
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650. Kontakti starp iestādēm galvenokārt bijuši regulāru telefona zvanu, e-pastu 
un konferenču veidā starp lietā iesaistītajām grupām. Karteļu lietās tas nozīmē arī 
izmeklēšanas koordināciju. 

651. Komisija un Kanādas konkurences birojs turpināja arī dialogu par vispārējiem, 
abas puses interesējošiem konkurences jautājumiem. Šajā sakarā Briselē notika divas 
sanāksmes, viena 2004. gada 9. februārī, kuras tēma bija uzņēmumu apvienošanās 
politika, bet otra 2004. gada 16. februārī, kur tika runāts par sadarbību karteļu lietās. 
Pēc tam vēl viena sanāksme notika 2004. gada 11. oktobrī Parīzē par uzņēmumu 
apvienošanās kontroles efektivitātes vērtēšanu. 

652. Komisija gada laikā iesniedza 2 formālus paziņojumus. Šajā pašā laika no 
Kanādas Komisija saņēma 7 ofi ciālus paziņojumus.

Japāna

653. Sadarbība ar Japānas godīgas tirdzniecības komisiju balstās uz 2003. gada 
sadarbības nolīgumu (275). 2004. gada laikā kontaktu skaits ar Japānas godīgas 
tirdzniecības komisiju ievērojami pieaudzis. Minētie kontakti bijuši gan jautājumos 
par konkrētām lietām, gan vispārējām, politiskām tēmām. 

654. Papildus daudzajiem kontaktiem atsevišķās lietās, Eiropas Komisija un Japānas 
godīgas tirdzniecības komisija turpināja savu dialogu par vispārējiem konkurences 
jautājumiem. Šajā sakarā Briselē 2004. gadā notika divas sanāksmes – viena 25. februārī 
par uzņēmumu apvienošanās politiku, otra 9. martā par sadarbību karteļu izmeklēšanas 
lietās. 

655. Ikgadējā divpusējā sanāksme starp Eiropas Komisiju un Japānas godīgas 
tirdzniecības komisiju notika Briselē 16. septembrī. Abas puses apsprieda pēdējos 
politikas jaunumus un tālākas abpusējās sadarbības attīstības perspektīvas. Eiropas 
Komisija cieši sekoja līdzi arī Japānā notiekošajai konkurences tiesību reformai.

656. Komisija gada laikā iesniedza četrus ofi ciālus paziņojumus, tomēr šajā pašā 
laikā no Japānas Komisija ofi ciālus paziņojumus nesaņēma.

3. Sadarbība ar citām valstīm un reģioniem

Austrālija

657. Komisija 2004. gadā uzsāka sadarbību ar daudzu ESAO valstu konkurences 
iestādēm, visvairāk ar Austrāliju. Šie kontakti ir saistīti gana ar atsevišķām lietām, gan 
vispārējiem politiskiem jautājumiem.

(275) Līgums starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par sadarbību konkurences jautājumos, OV 
L 183, 22.7.2003., 12. lpp. Sadarbības līgums starp Eiropas Kopienu un Japānu tika parakstīts Briselē 
2003. gada 10. jūlijā un stājās spēkā ar 2003. gada 9. augustu. 
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Ķīna

658. Komisārs Mario Monti un Bo Xilai, Ķīnas Tautas Republikas tirdzniecības 
ministrs, 2004. gada 6. maijā parakstīja darba uzdevumu strukturētam dialogam 
konkurences politikā starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Tas ir pirmais šāds Ķīnas ar 
trešām valstīm uzsākts dialogs par konkurenci. Galvenais dialoga mērķis ir šajā jomā 
izveidot konsultāciju un pārredzamības forumu starp Ķīnu un ES un mudināt ES 
izmantot tās tehnisko palīdzību un palīdzību jaudas palielināšanā šajā politikas jomā. 
Šī dialoga sākums bija ļoti laicīgs, jo Ķīna ir uzsākusi konkurences tiesību izstrādi. 

659. Saskaņā ar darba uzdevuma dialogs būs konkrētāk saistīts ar (i) viedokļu 
apmaiņu par pašreizējo situāciju, pieredzi un jaunas likumdošanas attīstību un pret 
monopoliem vērstās politikas ieviešanu; (ii) viedokļu apmaiņu par tiesību aktiem, 
kas saistīti ar uzņēmumu apvienošanos, un to ieviešanu; (iii) pieredzes apmaiņu 
konkurences iestāžu izveidē un to lomu konkurences aizstāvēšanā; (iv) viedokļu 
apmaiņu par daudzpusējām konkurences iniciatīvām, īpašu uzmanību pievēršot 
cīņai ar lielajiem karteļiem; (v) viedokļu apmaiņu par sabiedrisko pakalpojumu 
nozares liberalizāciju un valsts iejaukšanos tirgus procesos; (vi) viedokļu apmaiņu 
par uzņēmumu un sabiedrības apziņas modināšanu saistībā ar konkurences tiesību 
aktiem un pretmonopolu tiesību aktiem; (vii) iesaistīšanos sadarbībā, kas veicinātu ES 
tehnisko un jaudas palielināšanas palīdzību Ķīnai. 

660. Kopš darba uzdevuma parakstīšanas Komisija ir noturējusi vairākas 
apspriedes ar Ķīnas ierēdņiem, kuri iesaistīti jaunā likuma izstrādē. Tā Pekinas 
delegācijām ir sniegusi prezentācijas un iesniegusi savus komentārus par izstrādājamo 
Ķīnas konkurences tiesības.

Eiropas Brīvās tirdzniecības zona

661. Gada laikā Komisija turpināja arī savu ciešo sadarbību ar ESA (EBTA 
Uzraudzības iestādi), lai ieviestu Līgumu par Eiropas ekonomisko zonu.

Koreja

662. Komisārs Mario Monti un Chul-Kyu Kang, Korejas Republikas godīgas 
tirdzniecības komisijas vadītājs, 2004. gada 28. oktobrī parakstīja saprašanās memorandu 
par divpusēju dialogu starp ES un Koreju konkurences jautājumos. Primārais šī dialoga 
mērķis ir izveidot pastāvīgu konsultāciju un pārredzamības forumu, kur apmainīties 
ar pieredzi un uzskatiem starp Eiropas Komisiju un godīgas tirdzniecības komisiju. 
Sadarbība starp šīs konkurences iestādēm ir lieliska, tās bieži apmainās ar viedokļiem 
tādos daudzpusējos konkurences forumos kā Starptautiskais Konkurences tīkls (SKT) un 
ESAO. Koreja ir viena no visaktīvākajiem šo forumu dalībniekiem, un 2004. gada aprīlī 
tā uzņēma SKT ikgadējo konferenci Seulā. Šajos daudzpusējos kontekstos abas iestādes 
ir regulāri kontaktējušās, lai apmainītos ar viedokļiem abas interesējošajos konkurences 
jautājumos. Saprašanās memorands nodrošina šī dialoga formālo pamatu. 
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663. Saprašanās memorands nodrošina (i) ikgadējas tikšanās konsultācijām; 
(ii) informācijas apmaiņu svarīgākajos abas puses interesējošajos jautājumos; (iii) 
apmaiņu ar ekspertu veiktiem pētījumiem; (iv) paziņojumus par lēmumu ieviešanas 
pasākumiem, kuri varētu ietekmēt svarīgas otras puses intereses; (v) apmaiņu ar 
materiāliem par tekošajiem jautājumiem, jaunu likumu izstrādi un konkurences 
politikas ieviešanu; (vi) viedokļu apmaiņu daudzpusēju konkurences iniciatīvu 
gadījumā, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret starptautiskajiem lielajiem karteļiem. 
Sadarbība starp iestādēm notiek saskaņā ar katras puses valsts tiesību aktiem, sevišķi 
tiem, kas attiecas uz informācijas konfi dencialitāti.

Latīņamerika

664. 2004. gadā pastiprinājās kontakti ar Brazīlijas un Meksikas iestādēm. Tas 
ietvēra konferences starp darba grupām, kuras strādāja pie globāla mēroga uzņēmumu 
apvienošanās lietām, kuru laikā tika salīdzinātas un apspriestas pieejas uzņēmumu 
apvienošanās izvērtēšanai un paredzamie koriģējošie pasākumi. 

665. Andu reģionā Komisija turpināja darbu pie trīs gadus ilgā projekta, kas 
paredzēts Bolīvijas, Kolumbijas, Ekvadoras, Peru un Venecuēlas konkurences tiesību 
saskaņošanai un par šo likumu kontroli un piemērošanu atbildīgo iestāžu atbalstam.

D – DAUDZPUSĒJĀ SADARBĪBA

1. Starptautiskais konkurences tīkls

666. Starptautiskais konkurences tīkls (SKT), kur Komisija ir viens no 
dibinātājiem, turpināja strauji progresēt. Tagad to plaši pazīst kā galveno daudzpusējo 
forumu, kurā apspriest starptautisko konkurences politiku (276). SKT cenšas atvieglot 
starptautisko sadarbību un formulēt procedurālas dabas priekšlikumus un neatkarīgā 
darba saskaņošanu. Līdz 2004. gada beigām SKT dalībnieku skaits pieaudzis līdz 
86 konkurences iestādēm, kas strādā 77 jurisdikcijās. Tātad, tas ietver plašu un 
daudzveidīgu pasaulē strādājošu konkurences iestāžu daudzumu gan no ekonomiski 
attīstītajām, gan attīstības valstīm. SKT lūdz darbā pie projektiem piedalīties arī 
padomdevējos no akadēmijām, biznesa sabiedrības, patērētāju grupām un juristu vides. 
Kopš 2004. gada septembra SKT vadības institūciju – vadības grupu – vada Vācijas 
konkurences iestādes priekšsēdētājs Dr. Ulf Böge. 

667. Pēc Korejas Godīgas tirdzniecības komisijas ielūguma 2004. gada aprīlī SKT 
Seulā rīkoja savu trešo ikgadējo konferenci. Seulā SKT dalībnieki nolēma izveidot jaunu 
Karteļu darba grupu un Eiropas Komisijai kopā ar Ungārijas konkurences iestādi lūdza 
vadīt šo projektu. 

(276) Vairāk informācijas par SKT pieejams organizācijas tīmekļa vietnē:  
http://www.internationalcompetitionnetwork.org

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
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668. Par SKT Seulas konferenci tika pārrunāts arī ziņojumā, kuru sagatavoja 
SKT darba grupa pret monopoliem vērstu likumu ieviešanā regulētajās nozarēs (277). 
Šajā ziņojumā tika izskatīti arī ierobežojumi un traucēkļi, kuri konkurences iestādēm 
parasti jāsastop, iejaucoties regulētu nozaru darbā. Ziņojumā īpašs uzsvars likts uz 
darba organizēšanu starp konkurences un regulējošām iestādēm.

SKT Karteļu darba grupa 

669. SKT Karteļu darba grupa pievēršas ar karteļiem saistītu likumu īstenošanas 
problēmām valsts un starptautiskā līmenī. Šī iemesla dēļ tā dod pārskatu par to, 
kāpēc nepieciešams un kādu labumu dod cīņa pret karteļiem, un cenšas panākt 
starptautisku vienprātību pasākumu ieviešanai šādos gadījumos. Turklāt tā diskutē arī 
par visefektīvākajiem likumu īstenošanas instrumentiem.

670. SKT Karteļu darba grupa šo jautājumu pārrunāšanai organizēja divas 
konferences Sidnejā novembrī. Pirmkārt, tika pasniegta iepriekšējās Starptautiskās 
karteļu darba grupas pieredze, tās dalībnieki dalījās pieredzē ar praktiskām zināšanām 
un pirmā SKT Karteļu semināra laikā palīdzēja attīstīt iemaņas karteļu atklāšanā. 
Otrkārt, īpašā Iecietības seminārā vairāk nekā 30 konkurences iestāžu pārstāvji 
diskutēja par virkni juridisku un praktisku jautājumu, kas saistīti ar imunitāti pret soda 
naudām. Šo pasākumu materiāli pieejami publiski SKT tīmekļa vietnē.

SKT Uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanas tehniku seminārs 

671. Uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanas tehniku apakšgrupa savu otro 
SKT Uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanas tehniku semināru noturēja šī gada 
20. un 21. oktobrī. Semināru uzņēma Eiropas Komisija un 49 pretmonopolu iestādēs 
strādājošajiem 130 juristiem un ekonomistiem ļāva pulcēties Briselē un strādāt pie 
hipotētiska uzņēmumu apvienošanās gadījuma sojas piena ražošanas nozarē. Privāto 
sektoru pārstāvēja 16 nevalstiskie padomnieki no juridiskajām fi rmām, kas strādā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem un kam ir liela pieredze uzņēmumu apvienošanās 
kontroles pasākumos. 

672. Viens darba grupas mērķis bija valstu konkurences iestāžu darbiniekiem 
nodrošināt vietu sarunām un apmainīties ar pieredzi uzņēmumu apvienošanās lietu 
izmeklēšanā izmantoto instrumentu un tehniku piemērošanā. Vēl viens mērķis bija 
dzirdēt privātā sektora viedokli par procesu un izveidot auglīgu dialogu starp iestāžu 
ierēdņiem un privāto sektoru. 

673. Dalībnieki strādāja, balstoties uz hipotētiskas lietas materiāliem, kurā it kā 
apvienotos divi valstī vissekmīgākie sojas piena ražotāji. 

674. Šis pasākums stimulēja pēc iespējas veikt reālus soļus apvienošanās lietas 
izmeklēšanā. Privātā sektora padomnieku loma darboties kā apvienojošos uzņēmumu 

(277) Skatīt http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html
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pārstāvjiem un darījumos pārstāvēt savus klientus, viņu pasākumu pasniedzot kā 
“gadījumu, kurā nav nekādu problēmu, kas radītu dalībnieku aizdomas un liktu 
viņiem uzsākt savu izmeklēšanu”. Izveidotajās grupās dalībnieki plānoja izmeklēšanu, 
apsprieda apvienoties gribošajām pusēm pieprasītos dokumentus, analizēja dažāda 
veida ekonomiskos un ekonometriskos pierādījumus un, visbeidzot, strādāja pie 
informācijas pieprasījumiem trešām pusēm, ņemot vērā respondenta noslieces. 

SKT Uzņēmumu apvienošanās darba grupa – Paziņojumu un procedūru 
apakšgrupa

675. Komisija 2004. gadā aktīvi tika iesaistīta šīs apakšgrupas darbā. Gada sākumā 
apakšgrupa sagatavoja komplektu ar četrām ieteicamajām praksēm šādās jomās: 
1) konfi dencialitāte; 2) procedūras godīgums; 3) izturēšanās uzņēmumu apvienošanās 
izmeklēšanu laikā; 4) sadarbība starp iestādēm. SKT biedri tās apstiprināja plenārsēdē, 
kas notika SKT ikgadējās konferences ietvaros 2004. gada aprīlī Seulā, kam sekoja 
interaktīva iepazīstināšana ar to saturu un sīkas diskusijas sesiju starplaikos. Ar četriem 
jaunajiem tekstiem tika ieviestas līdz vienpadsmit jaunas, SKT pieņemtas prakses, 
kuru pamatā bija SKT minētās apakšgrupas darba rezultātā ieteiktais. Vēl septiņas 
citas attiecās uz 1) pietiekamu saikni starp darījuma ietekmi un izskatāmo jurisdikciju; 
2) skaidru un objektīvu slieksni, kad par to nepieciešams ziņot; 3) termiņa elastību, 
paziņojot par apvienošanos; 4) apvienošanās izskatīšanas laiku; 5) prasībām pirmajam 
paziņojumam; 6) uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanas norisi un 7) caurspīdīgumu. 

676. Kopš Seulas apakšgrupa ir strādājusi pie divām jaunām ieteicamajām 
praksēm: 1) koriģējoši pasākumi uzņēmumu apvienošanās gadījumā; un 2) iestādes 
pilnvaras ieviest lēmumus, resursi un neatkarība, ar ko tiks iepazīstināta nākošā 
ikgadējā konference, kas paredzēta Bonnā 2005. gada jūnijā. Turklāt apakšgrupa strādā 
pie vairākiem jauniem projektiem: veidlapas vai veidlapu izstrādes, kuras būtu jālieto 
apvienoties gribošajām pusēm un konkurences iestādēm, kas nodrošina to, lai nevarētu 
atrunāties ar apvienošanās gadījumā iesniegto materiālu konfi dencialitāti; ziņu 
ievākšanas par tiem traucēkļiem, kuri kavē jurisdikcijas spēju ieviest ieteicamo praksi 
un atskaites sagatavošanas, kurā parādītas tās grūtības, ar ko iestādēm jāsaskaras tās 
prakses un tehniku ieviešanā, kas paredzēta grūtību novēršanai; pētījumu sagatavošanai 
par uzņēmumu apvienošanās kontroles maksām; un iespējamās ieteicamās uzņēmumu 
apvienošanās prakses izsludināšanas, kas balstīta uz trīs biedru veiktā izpētes darba 
(ES Komisija, Dienvidāfrika un Kanāda). Apakšgrupa turpina uzraudzīt reformu un 
sniegt atbalstu SKT biedriem, kuri cenšas ieviest izmaiņas likumdošanā, noteikumos 
un iestāžu praksē, tāpat arī strādā ar tiem, kuri nav biedri, un viņiem palīdz ieviest 
likumus, kuri saistīti ar uzņēmumu apvienošanos.

SKT Uzņēmumu apvienošanās darba grupa – Analītiskās struktūras apakšgrupa

677. Ikgadējā konferencē Seulā apakšgrupas (Apvienotās Karalistes godīgas 
tirdzniecības biroja) vadītājs iepazīstināja ar pabeigtu pētījumu par uzņēmumu 
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apvienošanās pamatnostādnēm divpadsmit jurisdikcijās (ieskaitot ES), ko sagatavoja 
juridisko fi rmu konsorcijs. Kopš Seulas Apvienotās Karalistes godīgas tirdzniecības 
birojs un Īrijas konkurences iestāde kopīgi vadīja divus projektus: 1) izveidoja 
pārbaudes sarakstu ar tiem galvenajiem jautājumiem, kādus vajadzētu aplūkot 
pamatnostādnēs par uzņēmumu apvienošanās kontroli un 2) pētījumu par dažāda 
veida līdzekļiem, kurus visā pasaulē izmantot uzņēmumu apvienošanās gadījumos, 
izvērtējot to efektivitāti dažādos konkurences aspektos. Komisija ir iesaistījusies abos 
šajos projektos kā konsultatīvās grupas locekle.

SKT darba grupa jaudas palielināšanai 

678. Cita SKT projekta dēļ, kurš galvenokārt koncentrēts uz tām problēmām, ar 
kurām jāsaskaras jaunākām konkurences iestādēm, Komisija 2004. gada februārī Parīzē 
organizēja SKT semināru jaudas palielināšanai (278). Šis pasākums pirmo reizi saveda 
kopā lielu skaitu konkurences iestāžu pārstāvju ar pārstāvjiem no donorinstitūcijām, 
kuras konkurences jomā fi nansē tehniskā atbalsta projektus. 

679. Šī semināra mērķis bija veicināt abpusēju saprašanos starp iestādēm, kuras 
konkurences jomā nodrošina tehnisko atbalstu, un iestādēm, kuras gūst labumu no šī 
atbalsta. Viens no galvenajiem pasākuma secinājumiem bija tas, ka tās iestādes, kuras 
meklē fi nansējumu, bieži saņem padomus griezties pie savu valstu donororganizāciju 
pārstāvjiem.

2. ESAO

680. Komisija turpināja aktīvi piedalīties un dot savu ieguldījumu ESAO 
Konkurences komitejas darbā. Komisija piedalījās visās ar konkurenci saistītajās ESAO 
apaļo galdu debatēs, darbojās kā Krievijas konkurences politikas pārbaudes uzraudzītāja 
un aktīvi piedalījās pārskatos par konkurences politiku Meksikā un Japānā. Tā piedalījās 
arī ar konkurenci saistītajās ESAO sanāksmēs, piemēram, Globālajā konkurences 
forumā, kopējās Konkurences komitejas sesijās ar Patērētāju un tirdzniecības politikas 
komiteju.

681. 2004. gadā notika trīs Konkurences komitejas sanāksmes – februārī, jūnijā un 
oktobrī. Pirmajā sanāksmē notika apaļā galda diskusija par konkurenci un tas regulēšanu 
ūdens apgādē. Tika panākta vienprātība, ka palielinās konkurence vairumtirdzniecības 
tirgū un piegādē industriālajiem patērētājiem. Konkurences komiteja uzklausīja 
arī ESAO izteiktos Starptautiskās bāru asociācijas, Amerikas bāru asociācijas un 
Starptautiskās Tirdzniecības kameras un Biznesa un rūpniecības padomdevēju 
komitejas pārstāvju viedokļus par informācijas apmaiņu starp konkurences tiesības 
ieviesējiem starptautisko karteļu lietu izmeklēšanas laikā. Februāra sanāksme piekrita 
arī sākt izstrādāt jaunās ESAO rekomendācijas uzņēmumu apvienošanās pārskatiem. 

(278) Ziņojums par galvenajiem šī semināra secinājumiem pieejams tīmekļa vietnē http://www.
internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf

http://www. internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf
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Jauno rekomendāciju uzņēmumu apvienošanās pārskatiem projekts tika pabeigts un 
tiks galīgajam apstiprinājumam komitejā iesniegts 2005. gada februārī.

682. Otrajā Konkurences komitejas sanāksmā notika četras apaļā galda diskusijas. 
Pirmajā tika apspriesta mijiedarbība starp konkurenci un lauksaimniecību, galveno 
uzmanību pievēršot pirktspējas un kopīgas pārdošanas nepareizai izmantošanai pašmāju 
lauksaimniecības nozarēs. Nozīmīgākā konkurences ietekme konkurences kavēšanā, 
kāda ir organizācijām, kuras veic kopīgus iepirkumus, ir tā, ka šīs organizācijas cenšas 
samazināt ražošanu un palielināt cenas. Šādi pasākumi kaitē patērētājiem un plašākām 
sabiedrības interesēm. Otrā apaļā galda diskusija koncentrējās uz savstarpējo iedarbību 
starp intelektuālā īpašuma tiesībām un pretmonopolu noteikumiem biotehnoloģijās. 
Iestādes cenās panākt labāku līdzsvaru starp iniciatīvas aizsardzību jauninājumos un 
iejaukšanos licences nolīgumu slēgšanā, kas ierobežotu konkurenci. Trešajā apaļajā 
galdā ESAO dalībnieki apsprieda to, kā nodrošināt vienādus noteikumus tad, ja valsts 
sektors uzsāk komerciālu darbību. ES sistēmas analīze balstīta uz principu, ka valdībām 
nevajadzētu subsidēt vai veikt jebkādus uzņēmējdarbības pasākumus, kas būtu pretrunā 
ar konkurences tiesību aktiem, kamēr tajā pašā laikā tiek atzīts, ka ir svarīgi sniegt 
visiem nepieciešamus pakalpojumus. Pie ceturtā apaļā galda tika pārrunāti ekonomiskie 
pierādījumi, kuri tipiski tiek izmantoti uzņēmumu apvienošanās gadījumos, kā arī 
labākais veids, kā ekonomiska rakstura pierādījumus sniegt tiem, kuri nav ekonomisti.

683. Trešā Konkurences komitejas sanāksmē tika rīkotas apaļā galda sarunas par 
ekspluatācijas novēršanu un privātā sektora attīstību. Abos jautājumos bija vērojamas 
atšķirības ESAO dalībvalstu pieejās un diskusijas palīdzēja uzlabot izpratni starp 
dažādām juridiskām sistēmām. Otrajā diskusijā dažas dalībvalstis izteica iniciatīvas, 
kas ļautu atvieglot privātā sektora nostiprināšanu un tika pievērsta uzmanība 
vajadzībai izvairīties no pārāk lielas iebiedēšanas, jo tā var ievērojami atvēsināt vēlmi 
ieviest jauninājumus. Komitejas darbā iesaistītie diskutēja par konkurenci medicīnisko 
profesiju starpā, par strukturālo atdalīšanu un vajadzību apzināties karteļu radīto 
kaitējumu. Diskusijas par medicīniskajām profesijām galveno uzmanību pievērsa 
tām izmaiņām profesionālajos noteikumos, kas varētu veicināt konkurenci. Īpaši 
norūpējušies bija dažu atšķirīgu juridisko sistēmu pārstāvji par piekļuvi tirgum, īpaši 
attiecībā uz praktizējošiem mediķiem bez augstākās speciālās izglītības. Diskusijā 
par karteļiem iestādes bija vienisprātis, ka ir ļoti svarīgi vairot konkurences tiesības 
izstrādātāju un prokuratūru apziņu šajos jautājumos. 

684. Komisija 2004. gada laikā iepazīstināja ar 11 rakstiskiem iesniegumiem 
Konkurences komitejai par šādiem ESAO apaļā galda sarunās izskatītiem 
jautājumiem:

– konkurence un tās regulēšana ūdens apgādē,

– konkurence un tās regulēšana lauksaimniecībā,

– tirgus darbības regulēšana no valsts sektora puses – konkurences neitralitāte,

– konkurence mediķu starpā,
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– pieredze ar struktūru atdalīšanu dzelzceļa nozarē,

– pieredze ar struktūru atdalīšanu pasta pakalpojumu jomā,

– karteļu radītā kaitējuma labākas apzināšanās veicināšana,

– nedarbojošos tirgu atklāšana un mainīšana (ar ĢD SANCO),

– pārrobežu sadarbība noteikumu izpildē (ar ĢD SANCO),

– ekspluatācijas nepieļaušana,

– pretmonopolu darbība privātajā sektorā.
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VI – PERSPEKTĪVA 2005. GADAM

1. Pret monopoliem

685. Attiecībā uz karteļiem tiks izskatīta Paziņojuma par iecietību darbība, ieskaitot 
korporatīvo paziņojumu apstrādes procedūras. Kā prioritāte saglabājas darbība pret 
lielajiem karteļiem. 

686. Kā prioritāte saglabājas arī pasākumi pret dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu. Konkurences stiprināšana farmaceitiskajā nozarē nozīmē arī citu 
ierobežojošu prakšu ieviešanu. Pret konkurenci vērstas darbības izmeklēšana 
ietvers arī starptautiskos mobilo telefonu sakaru pakalpojumus, informācijas nesēju 
tirgu un automašīnu nozari, piekļuvi augsta ātruma internetam, pasta operatoru 
uzkundzēšanos nerezervētos tirgos un pasažieru gaisa transportu. Konkurences 
nostiprināšana dzelzceļa nozarē pastiprināsies ciešā sadarbībā ar valstu konkurences 
iestādēm; vislielākā uzmanība tiks pievērsta arī fi nanšu tirgiem, piemēram, bankām un 
tirdzniecībai ar vērtspapīriem, kā arī enerģētikas nozarei. 

687. Izpēte pa nozarēm un citi tirgus uzraudzības instrumenti tiks izmantoti vairāk 
proaktīvi, nevis koncentrēsies uz pagātni, uzmanība tiks pievērsta farmācijas nozarei, 
tāpat plaša patēriņa pakalpojumiem bankās un apdrošināšanai. 

688. Likumdošanas darbībā galvenā uzmanība tiks veltīta transportam: Komisijas 
priekšlikumam atcelt grupālo atbrīvojumu no ziņošanas jūras transporta nozarē, 
mainītajam grupālajam atbrīvojumam laineru kuģniecības konsorciju gadījumā un 
likumu papildinājumam par vienošanos un saskaņotajām praksēm gaisa transporta 
nozarē. Turklāt paredzēti tādi jauni procedurāli noteikumi, kā jaunais Paziņojums par 
piekļūšanu lietai, politiku projekti, piemēram, zaļā grāmata konkurences veicināšanai 
privātajā sektorā. Komisija turpinās arī savu politiku dominējoša stāvokļa izskatīšanā. 

2. Uzņēmumu apvienošanās

689. Apvienošanās jomā prioritāte būs Komisijas ierosinātā koriģējošā politika. 
Turklāt tiks atjaunotas pārējās tehniskās pamatnostādnes. 

690. Konkurences nostiprināšanas darbs paliks apmēram tādā pašā līmenī kā 
2004. gadā.

3. Valsts atbalsts

691. Ja aplūko aktivitāti tiesību aktu izveidē, ir paredzēts apspriedes dokuments par 
tālāku valsts atbalsta kontroli, kā arī norādījumi par vispārējās ekonomiskās intereses 
pakalpojumiem un maza mēroga pakalpojumu neuzskatīšanu par vispārējām interesēm 
nepieciešamajiem pakalpojumiem. Ir paredzēts izstrādāt projektu konsolidētai regulai 
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par grupālu atbrīvojum valsts atbalstam. Paredzēta ir arī kritēriju izstrāde pasākumiem 
atgūšanas lietās.

692. Turklāt tiks pārskatītas Reģionālā atbalsta pamatnostādnes, Pamatnostādnes 
pētniecībai un attīstībai un Paziņojums par riska kapitālu. Ar Paziņojumu par valsts 
atbalstu un jauninājumiem tiks pārskatīta valsts atbalsta kontrole un konstatēta 
vajadzība pēc tālākām izmaiņām, kas padarītu vidi draudzīgu jauninājumiem. Paredzēts 
arī pārskats ar pieredzes apkopojumu valsts atbalstam videi. 

693. Valsts atbalsta kontrole koncentrēsies uz pašreizējo struktūru uzņēmumu 
glābšanai un pārstrukturēšanai, uz atbalstu, par ko paziņots saskaņā ar daudzsektoru 
struktūru un ārzonas un starpgrupu fi nansiālā atbalsta lietu izmeklēšanu. Jāpabeidz 
lietas, kas attiecas uz pārejas perioda pasākumiem tērauda un kuģubūves nozarēs 
jaunajās dalībvalstīs un ES 25 neatgūstamajām izmaksām enerģētikā. Bez tam prioritāte 
tiks dota lietām, kuras saistītas ar sabiedriskajiem pasta pakalpojumiem, platjoslas tīklu 
un palīdzību telekomunikāciju uzņēmumiem, kā arī raidorganizācijām.

4. Starptautiskās darbības

694. Konkurences lietu ģenerāldirektorāta darbs ar kandidātvalstīm turpināsies 
2005. gadā, kā arī citām Rietumbalkānu valstīm. 

695. 2005. gadā sāksies sarunas par darbības plāniem ar otrā viļņa valstīm 
(Armēniju, Azerbaidžānu, Ēģipti, Gruziju un Lībiju) kaimiņattiecību politikas 
ietvaros.

696. Komisija ļoti vēlas turpināt darbu ES un ASV Uzņēmumu apvienošanās darba 
grupas ietvaros, un ir paredzēts, ka 2005. gadā notiks diskusiju forums.

697. No 2005. gada 6. līdz 8. jūnijam Bonnā notiks Starptautiskā konkurences 
tīkla ikgadējā konference. Īpaši svarīgi Komisijai ir karteļu darba grupas rezultāti, kurā 
Komisija piedalās kā viena no vadītājiem. 

698. ES konkurences politika 2005. gadā tiks pirmo reizi ietverta ESAO uzraugu 
pārskatā. Šajā pārskatā tiks izvērtēta konkurences politika un tās īstenošana. 

699. ES un Ķīnas ofi ciālā divpusējā konkurences dialoga struktūras ietvaros 
Komisija turpinās palīdzēt Ķīnai izstrādāt konkurences tiesības.
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PIELIKUMS – ZIŅOJUMĀ MINĒTĀS LIETAS

1. Līguma 81., 82. un 86. pants

Lieta Publikācija Punkts

Adalat 127
Air France / Alitalia 70
Akzo & Ackros 134
Antidopings 138
B2/Telia 48
Beļģijas Arhitektu asociācija 75
Bezšuves tērauda cauruļu kartelis 133
Cementa kartelis 128
CEWAL 26
Cietie galantērijas izstrādājumi – adatas 59
Clearstream 30
Eirovīzija 139
Francijā ražotais alus 55
Gaz de France 81
Grafīta elektrodu kartelis 131
Holīna hlorīds 64
Interbrew 42
Jēltabaka no Spānijas IP/04/1256, 20.10.2004. 57
KPN Mobile pieslēguma likmes 47
Microsoft 36/140
Nātrija glikonāts 52
Pasta pakalpojumi: ASEMPRE 129
Scandlines pret Helsingborgas ostu un 
Sundbusserne pret Helsingborgas ostu

45

Topps 71
UFEX 102
Vācijas bankas 137
Vara santehnikas caurules MEMO 01/104, 23.3.2001. 49
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2. Uzņēmumu apvienošanās kontrole

Lieta Publikācija Punkts

Accor/Barrière/Colony 267
Air France/KLM OV C 317, 30.12.2004. 7. logs
Air Liquide/Messer OV C 134, 7.2.2004. 234
AREVA/Urenco/ETC JV OV C 141, 25.5.2004. 194
Continental/Phoenix OV C 140, 20.5.2004. 202
Cytec/UCB Surface Specialities OV C 274, 9.11.2004. 259
ENI/EDP/GDP OV C 185, 20.7.2004. 210
GE/Amersham OVC 301, 12.12.2003. 230
GIMD/Socpresse OV C 134, 12.5.2004. 248
Group 4 Falck/Securicor OV C 96, 21.4.2004. 239
Hoechst/Rhône-Poulenc IP/04/135, 30.1.2004. 228
INA/AIG/SNFA IP/04/92, 21.1.2004. 271
Kabel Deutschland/ish OV C 111, 30.4.2004. 263
Lagardère/Natexis/VUP 180

MCI pret Komisiju 287

Owens-Illinois/BSN Glasspack OV C 111, 30.4.2004. 243
Portugāles Republika pret Komisiju (Cimpor) 278

RWA/AMI OV C 143, 27.5.2004. 274
Sanofi  Synthelabo/Aventis OV C 111, 30.4.2004. 237
Sonoco/Ahlstrom/JV OVC 143, 27.5.2004. 198
Sony/BMG OV C 13, 17.1.2004. 188
Syngenta CP/Advanta un Fox Paine/Advanta OV C 177, 9.7.2004. 253
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3. Valsts atbalsts

Lieta Publikācija Punkts

Akcionāra avansa maksājums 432
Alstom 416
Anglija, Rietumkambrija OV C 16, 22.1.2004. 468
Atbalsts Akzo Nobel hlora transportēšanas 
samazināšanai 

506

Atbalsts banku nozarei jaunajās dalībvalstīs 528
Atbalsts etilēna cauruļvada izveidei no Štādes uz 
Teičentandi un propilēna cauruļvada izbūvēšanai 
no Roterdamas caur Antverpeni uz Rūras 
apgabalu

OV C 315, 24.12.2003. 507

Atbalsts Hellenic Shipyards 450
Atbalsts pētniecībai un attīstībai Bell Laboratories 
Dublinā

498

Atbalsts Spānijas tērauda ražotājam Siderúrgica 
Añón SA

460

Atbalsts tērauda ražotāja pārstrukturēšanai 
Čehijas Republikā

534

Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa 491
Bankgesellschaft  Berlin AG 426
Beļģijas nozaru fondi 477
Beļģijas pirmā līmeņa pensiju maksāšanas 
pienākuma atcelšana Belgacom un nodošana 
Beļģijas valstij

403

Bull 436
Daudzsektorālā struktūra, esošo reģionālā 
atbalsta karšu pagarināšana

464

DVB-T, Vācija OV C 216, 28.8.2004. 600
Finansiālā atbalsta shēma Francijas restorānu 
nozarei

479

Finansiālie pasākumi sagatavošanai dalībai 
gadatirgo 

489

Fincantieri 535
France Telecom 429
Francijas garantētais atbalsts Coopérative 
d’exportation du livre français (Celf)

406

German Landesbanken 454
GIE Fiscaux 485
Grozījumi Hellenic Shipyards investīciju plānā 448
Huta Częstochowa SA 446
Jaudas ierobežojumi dažās Austrumvācijas, 
Spānijas un Grieķijas kuģu būvētavās

541

Jaunajās dalībvalstīs pastāvošais atbalsts 525
Kinematogrāfi ja un audiovizuālā nozare 605
Kvaerner Warnow Werft 538
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Lloyd Werft  Bremerhaven GmbH 437
MobilCom OV L 116, 4.5.2005. 421
Molīzes reģions OV C 81, 2.4.2005. 471
Nīderlandes atbalsts aktīvu un saistību 
saskaņošanai

443

Piedalīšanās OCAS kapitāla palielināšanā 502
Platjoslas tīkls 602
Postabank/Erste Bank Hungary Rt 452
Schiefergruben Magog 503
Scott Kimberly Clark 613
Shēmas attiecībā uz maksu par licenci 594
Slovākijas garantētais nodokļu samazinājums US 
Steel Kosice

530

Spānijas kuģubūvētavas 615
Spānijas un Vācijas kuģu fi nansēšanas shēmas 447
Spānijas valsts kuģu būvētavas 440
Transporta atbalsts autotransporta nozarei attālos 
un mazapdzīvotos reģionos

462

Tremonti bis OV C 42, 18.2.2004. 473
Ūdeņraža pētījumu programma: Micro CHP un 
CELCO projekti

493

UMTS licences maksas izmaiņas, Francija 407
Uzņēmuma nodokļu shēma 430
Valsts atbalsta aspekti Emisiju tirdzniecības 
shēmas ieviešanā

512

Valsts fi nansējums Dānijas TV2 un ad-hoc 
valsts fi nansējums Nīderlandes sabiedriskajām 
raidorganizācijām

OV C 262, 23.10.2004. 597

Vides investīciju atbalsts Stora Enso Langerbrugē OV C 15, 21.2.2004. 510
Ziemeļīrijas uzņēmējdarbības shēma OV C 33, 6.2.2004. 472
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