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priekšvārds, ko sniedZ NEEliE KroES,
par konkurences politiku atbildīgā komisijas locekle

Eiropadome 2005. gada martā apstiprināja, ka ilgtspējīga ekonomikas izaugsme un jau
nu un labāku darbavietu radīšana ir Eiropas politikas viens no galvenajiem uzdevu
miem. Atjaunotā Lisabonas stratēģija pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstīm, Komi
siju un ieinteresētajām personām no uzņēmējdarbības, pilsoniskās sabiedrības un 
akadēmiskajām aprindām. Nospraustie mērķi ir ambiciozi, un tos var sasniegt tikai tad, 
ja visi dalībnieki pilnā apjomā izmanto visus attiecīgos politikas instrumentus.

Konkurencei ir noteicoša loma tādā partnerībā, kas vērsta uz izaugsmi un nodarbinātī
bu. Eiropas Komisijas īstenotajai konkurences politikai ir galvenā loma konkurētspējīgu 
Eiropas tirgu veidošanā, tādējādi palielinot ražīgumu. Mums jāturpina to izmantot pil
nā apjomā, lai veicinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un apstākļus, kas nepieciešami 
zināšanu un jauninājumu stimulēšanai, lai padarītu Eiropu par vēl pievilcīgāku vietu 
ieguldījumiem un darbam, un radītu jaunas un labākas darbavietas. Šis mērķis noteica 
prioritātes, kuras es kā Eiropas komisāre apņēmos īstenot savu pilnvaru laikā, un šis ir 
tas mērķis, kas vadīja mūsu darbu, izstrādājot un īstenojot konkurences politiku visa 
2005. gada laikā.

Politikas reforma

Pagājušā gada jūnijā Komisija apstiprināja manus priekšlikumus vispusīgai, saskaņotai 
un tālejošai valsts atbalsta noteikumu un procedūru reformai, kas kalpoja kā tiešs iegul
dījums atjaunotajā Lisabonas stratēģijā. Valsts atbalsta rīcības plānā noteikto reformu 
mērķis ir sekot Eiropadomes atkārtotajiem aicinājumiem nodrošināt mazāku, toties 
mērķtiecīgāku valsts atbalstu. Tās arī nodrošinās dalībvalstīm skaidrāku, vispusīgāku, 
mazāk birokrātisku un pārskatāmāku sistēmu atbalsta piešķiršanai.

Valsts atbalsta kontrolei ir viens būtisks un visaptverošs mērķis: nodrošināt, lai uzņēmu
mi varētu konkurēt līdzvērtīgos apstākļos, jo atklāta un brīva konkurence ir vislabākais 
līdzeklis efektivitātes, ražīguma un jauninājumu veicināšanai ekonomikā. Tomēr tiesa 
arī, ka tirgi paši par sevi ne vienmēr spēs nodrošināt efektīvu rezultātu. Mūsu reformas 
pasākumi ir vērsti uz to, lai vajadzīgās subsīdijas būtu atbilstoši mērķtiecīgas un tādējādi 
radītu minimālu konkurences izkropļošanu. Tādējādi mūsu reformai jāpalīdz dalībval
stīm gūt vislabāko rezultātu par vislabāko cenu. Ja valsts subsīdijas tiek izmantotas sa
prātīgi skaidri noteiktu problēmu risināšanai, tām var būt ievērojama ietekme gan uz 
pilsoņiem, patērētājiem, uzņēmumiem, gan Eiropas vispārējo konkurētspēju, sociālo un 
reģionālo kohēziju, sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi un kul
tūras daudzveidību. Komisija turpinās attīstīt ekonomisko pieeju, lai labāk noteiktu šīs 
problēmas un veicinātu efektīvus, mērķtiecīgus un labi izstrādātus pasākumus to risinā
šanai.

Rīcības plāns radīja ievērojamu interesi, un savus ieteikumus iesniedza vairāk kā 130 ie
interesētās personas, tostarp Eiropas Parlaments, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
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komiteja un Reģionu komiteja. Šobrīd mēs īstenojam Rīcības plānu, ņemot vērā ap
spriešanas laikā saņemtos vērtīgos ieteikumus.
Novembrī Komisija publicēja pasākumu kopumu, kas nodrošināja lielāku juridisko no
teiktību vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumu finansēšanā. Minētie pasākumi 
nodrošina to, ka uzņēmumi var saņemt valsts kompensāciju tādu izmaksu segšanai, kas 
tiem radušās, pildot valsts iestāžu noteiktos un tiem uzticētos sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus, vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu kompensāciju, kas varētu izkropļot kon
kurenci. Pasākumu kopums atbrīvo no paziņošanas sloga tūkstošiem mazo un vietējo 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, ja tiek ievēroti noteikti kritēriji.
Gada beigās mēs pieņēmām jaunās reģionālā atbalsta pamatnostādnes laika posmam no 
2007. līdz 2013. gadam. Pamatnostādnēs panākts patiess līdzsvars starp dažādām inte
resēm — tās atbalsta kohēzijas mērķus, paredzot mērķtiecīgu atbalstu tiem reģioniem, 
kuriem tas visvairāk nepieciešams, nodrošinot maksimālu saskaņotību ar struktūrfon
du noteikumiem. Tās arī veicina atbalsta pasākumus, kas saistīti ar Lisabonas mērķiem, 
piešķirot dalībvalstīm papildu brīvību īpašu vajadzību risināšanai.
Vērienīgās valsts atbalsta politikas reformas īstenošana, kas uzsākta 2005. gadā, jopro
jām būs mana galvenā prioritāte šīs Komisijas pilnvaru laikā.
Pretmonopola jomā 2005. gads bija pirmais gads, kad visā gada garumā tika īstenots 
modernizētais ES konkurences režīms un veiksmīgi darbojās Eiropas Konkurences tīkls 
(forums sadarbībai starp Komisiju un partneriem no dalībvalstu konkurences iestā
dēm). Es ļoti atzinīgi vērtēju intensīvo sadarbību un savstarpējo atbalstu, kas jau tagad 
vērojams, pateicoties šim tīklam.
Decembrī Komisija pieņēma Zaļo grāmatu par rīcību kaitējuma atlīdzināšanai, ko radī
jusi ES pretmonopola noteikumu pārkāpšana. Zaļā grāmata uzsāka atklātu diskusiju par 
pastāvošajiem šķēršļiem šādai rīcībai un iespējām šos šķēršļus novērst. Vienkāršota rīcī
ba kaitējuma atlīdzināšanai, ko radījusi pretmonopola noteikumu pārkāpšana, ļaus pa
tērētājiem un uzņēmumiem, kam nodarīts kaitējums, pārkāpjot Eiropas konkurences 
tiesību normas, izmantot savas tiesības pieprasīt no vainīgā zaudējumu atlīdzināšanu. 
Tā arī palīdzēs stiprināt konkurences tiesību īstenošanu visā Eiropā, paplašinot darbu, 
ko jau veic valstu tiesībaizsardzības iestādes. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi kritiski palūkoties 
uz līdzšinējo tiesību īstenošanas pieredzi un izdarīt secinājumus turpmākajam darbam. 
2005. gadā mēs publicējām pētījumu par apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
kas bija pamatpētījums par šādu līdzekļu izstrādi un izmantošanu vairāk nekā 40 apvie
nošanās gadījumos. Mēs paplašināsim pētījumus, lai aptvertu arī citus mūsu politikas 
aspektus, un izdarīsim vajadzīgos secinājumus turpmākajam darbam.
Visbeidzot, pamatojoties uz 2004. gada reformām, mēs turpinām strādāt pie pretmono
pola politikas ar stabilu ekonomisko pamatu veidošanas, kā arī pie mūsu politikas labā
kas izskaidrošanas tirgus dalībniekiem. 2005. gadā tika uzsākts darbs jo īpaši tādās jo
mās kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, nehorizontāla apvienošanās un 
apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļi, un tas nesīs augļus 2006. gadā.
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Tiesību īstenošana, vēršoties pret visnelabvēlīgākajām konkurenci 
ierobežojošām darbībām

Tiesību īstenošanā 2005. gadā mana galvenā prioritāte bija cīņa pret karteļiem. Karteļi 
mākslīgi paaugstina preču un pakalpojumu cenas. Tie samazina piedāvājumu un kavē 
jauninājumu ieviešanu. Tie var būtiski palielināt Eiropas uzņēmumu ieguldāmās iz
maksas. Mūsu iecietības programma ir sevi veiksmīgi pierādījusi un palielinājusi karte
ļu izmeklēšanu skaitu. 2005. gadā Komisija pieņēma piecus pret karteļiem vērstus lēmu
mus, kuros vainīgajiem uzņēmumiem noteica ievērojamas soda naudas.
Mēs arī uzsākām lielāko nozaru izpēti, izmantojot instrumentu, kas tika aktualizēts 
2004. gada reformu laikā un ļauj mums novērtēt ekonomikas nozares, kurās tirgus kon
kurence nedarbojas patērētāju labā tik efektīvi, kā vajadzētu. Galveno uzmanību mēs 
pievērsām finanšu pakalpojumu un enerģētikas nozarei, kas būtiski ietekmē virkni citu 
komercdarbību. Mūsu mērķis ir noteikt šajos tirgos valdošo problēmu cēloņus un veikt 
vajadzīgos pasākumus gadījumos, kad mēs atklājam šķēršļus konkurencei, ko radījusi 
valsts vai privātu struktūru darbība. Pirmie rezultāti par izpēti enerģētikas nozarē tika 
publicēti sabiedriskai apspriešanai 2005. gada beigās. Mēs turpinām darbu, lai veidotu 
un apkopotu ES iekšējā tirgus priekšrocības šajā nozarē, noslēdzot mūsu izpēti 
2006. gadā.
Tiesību īstenošana apvienošanās jomā joprojām būs galvenais instruments konkurēt
spējīgas tirgus struktūras nodrošināšanai. 2005. gadā veiktās apvienošanās jo īpaši ie
tekmēja tās nozares, kurās notiek liberalizācija. Atsevišķos gadījumos mēs nodrošinā
jām būtisku tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopumu, lai panāktu to, ka vertikāla 
integrācija enerģētikas tirgos lieki nekaitē patērētājiem. Tādēļ ir vērts atzīmēt, ka Pirmās 
instances tiesa apstiprināja Komisijas 2004. gada lēmumu bloķēt energouzņēmumu ap
vienošanos Portugālē: šajā gadījumā pušu iesniegtie tiesiskās aizsardzības līdzekļi nebija 
pietiekami, lai kliedētu šaubas par godīgu konkurenci. Mēs esam arī īpaši modri, lai 
neļautu dalībvalstīm likt nepamatotus šķēršļus uzņēmumu pārrobežu apvienošanās 
ceļā. Ievērojot iekšējā tirgus normas un Apvienošanās regulas 21. panta noteikumus, 
Komisija arī turpmāk uzraudzīs jebkādu valsts iestāžu iejaukšanos uzņēmumu reorga
nizēšanā. Ja šāda iejaukšanās nebūs pamatota ar likumīgām sabiedrības interesēm un/
vai pārkāps Līgumu, Komisija rīkosies izlēmīgi.
Valsts atbalsta kontroles efektivitātes un ticamības priekšnoteikums ir Komisijas lēmu
mu pienācīga īstenošana. Tādēļ Komisija centīsies panākt, lai tās lēmumi par līdzekļu 
atmaksāšanu tiek izpildīti efektīvāk un nekavējoties, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju vi
siem saņēmējiem. Kā minēts Valsts atbalsta rīcības plānā, Komisija ciešāk uzraudzīs to, 
kā dalībvalstis saskaņā ar tajās spēkā esošo kārtību izpilda lēmumus par līdzekļu atmak
sāšanu. Ļoti labi panākumi ir gūti 2005. gadā, samazinot nelikumīgi piešķirtā un nesa
derīgā valsts atbalsta summu, kas vēl jāatgūst, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti 
kopš 2000. gada. Un ja izrādīsies, ka atgūšana nav veikta ātri un efektīvi, Komisija aktī
vāk izmantos procedūru par noteikumu neievērošanu saskaņā ar Līguma attiecīgajiem 
pantiem.
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labāks tiesiskais regulējums

2005. gadā Komisija apstiprināja pārskatītās ietekmes novērtējuma pamatnostādnes at
tiecībā uz ES tiesību aktiem, kas paredz rūpīgāku novērtējumu ierosināto ES tiesību 
aktu ietekmei uz ekonomiku un konkurences aspektu pārbaudi. Mēs esam pārliecināti, 
ka šī “konkurences aspektu pārbaude” — un mēs mudinām dalībvalstis to veikt arī valsts 
līmenī — uzlabos Komisijas izstrādāto tiesisko regulējumu, nodrošinot, ka jebkurš 
jauns tiesību akts, kas ierobežo konkurenci, to dara tikai tādā apjomā, lai kalpotu 
patērētāju aizsardzībai vai citiem Līguma mērķiem.
Nozaru izpēte, kas joprojām turpinās, kā arī citas neformālas iniciatīvas, piemēram, Ko
misijas Paziņojums par profesionālo pakalpojumu sniegšanu ES, arī spēlē noteiktu 
lomu, lai noteiktu iespējamos šķēršļus efektīvai konkurencei, ko rada tiesiskais regulē
jums ES vai valsts līmenī.

* * *
2005. gads bija ražīgs gads. Mēs esam ielikuši stabilus pamatus mūsu pamatmērķu sa
sniegšanai, kas noteikti šo pilnvaru posmā un kas atspoguļo galveno lomu, kas piešķirta 
konkurences politikai, īstenojot izaugsmes un nodarbinātības programmu, kas ir Barro
zu Komisijas galvenais mērķis. Es ceru, ka 2006. gadā un turpmāk mēs šos sasniegumus 
attīstīsim un nostiprināsim.
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ievads

konkurences Ģenerāldirektora ievads

Konkurences ģenerāldirektorāts (ĢD) 2005. gadā ir guvis ievērojamus panākumus ceļā 
uz efektīvāku un mērķtiecīgāku konkurences noteikumu piemērošanu visās darbības 
jomās.
Šajā gadā Komisija ir pieņēmusi Valsts atbalsta rīcības plānu (VARP) — tas ir reformu 
kopums ar tālejošiem mērķiem, kas ir izstrādāts, lai panāktu konkrētākus valsts atbalsta 
noteikumus, tādējādi veicinot mērķtiecīgāku atbalstu, piemēram, atbalstu, kura mērķis 
ir sekmēt jauninājumus, riska kapitālu, pētniecību un attīstību. VARP augstākais mērķis 
ir lielāka valsts atbalsta kontroles prognozējamība, labāki saimnieciskie rezultāti un la
bāka pārvaldība. Valsts atbalsta kontroles jomā ir ievērojami paplašinājies arī ar lietu 
izmeklēšanu saistītā darba apjoms, 2005. gadā ir reģistrētas 676 jaunas lietas (par 8 % 
vairāk nekā iepriekšējā gadā).
Nodrošinot konkurences tiesību aktu piemērošanu, Konkurences ĢD par svarīgāko 
prioritāti ir uzskatījis karteļu atmaskošanu, izjaukšanu un sodīšanu, jo karteļi ir vispos
tošākais veids, kā nomākt konkurenci. Karteļi mākslīgi paaugstina preču un pakalpoju
mu cenas, samazina piegādes un liek šķēršļus jauninājumiem (tādējādi patērētājiem 
nākas maksāt vairāk par zemākas kvalitātes precēm), un var ievērojami palielināt Eiro
pas uzņēmumu ražošanas izmaksas. Komisijas iecietības programmas panākumi, kuru 
rezultātā ir pieaudzis izmeklēto karteļu lietu skaits, iedvesmojoši apliecina mūsu politi
kas efektivitāti. Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi piecus pret karteļiem vērstus lēmu
mus; uzlikto soda naudu kopsumma ir 683,029 miljoni euro. Lai stiprinātu Komisijas 
spēkus cīņā pret karteļiem, 2005. gadā Konkurences ĢD ir izveidots īpašs Karteļu direk
torāts.
Cits Konkurences ĢD konkurences noteikumu piemērošanas nodrošinājuma virziens ir 
bijis pastiprināta cīņa pret rīcību, kas patērētājiem var nodarīt sevišķu kaitējumu. Tā, 
piemēram, Komisija ir piemērojusi sankcijas pret AstraZeneca par regulatīvās sistēmas 
ļaunprātīgu izmantošanu, lai aizkavētu tādu nepatentētu medikamentu ienākšanu tirgū, 
kas konkurē ar AstraZeneca komerciāli veiksmīgo preparātu Losec. Līdzās oficiālai pār
kāpumu tiesvedībai Komisija ir likusi lietā jaunās iespējas, ko paver Regula (EK) 
Nr. 1/2003, proti, iespēju saņemt no uzņēmumiem saistības, lai atrisinātu konkurences 
problēmas. Šīs iespējas ir izmantotas, piemēram, Coca Cola komercpolitikas lietā.
Pagrieziena punkts Regulas (EK) Nr. 1/2003 īstenošanā bija pirmās divas nozaru izmek
lēšanas saskaņā ar 17. pantu: viena finanšu pakalpojumu nozarē un otra enerģētikas 
(gāzes un elektroenerģijas apgādes) nozarē, un abos gadījumos izmeklēšanai ir bijusi 
būtiska nozīme, tuvinot Komisijas plašākos politiskos mērķus — izaugsmi un jaunu 
darbavietu radīšanu. Veicot nozaru izmeklēšanas, Komisija ir pildījusi apņemšanos tie
sību aktu piemērošanas nodrošinājuma jomā panākt aktīvāku nostāju, vairāk pamatojo
ties uz ekonomisku novērtējumu. Liekot lietā nozaru izmeklēšanu rezultātus, Komisija 
noteiks, vai un kādi tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma un regulatīvie pasākumi 
ir vajadzīgi šajās nozarēs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Nozaru iz
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meklēšanu rezultātu analīze un atbilstīga turpmākā rīcība 2006. gadā un arī vēlāk ir 
svarīgi Konkurences ĢD nākotnes uzdevumi.
Uzņēmumu apvienošanās jomā 2005. gadā tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma 
darbs paplašinājās, un tam par iemeslu bija pašlaik kopumā vērojamā uzņēmumu apvie
nošanās un pārņemšanas pieauguma tendence. Pavisam tika paziņoti 313 apvienošanās 
gadījumi, t.i., par 25 % vairāk nekā 2004. gadā. Turklāt Konkurences ĢD izmeklēšana 
aizvien vairāk pamatojas uz rūpīgi savāktiem faktiem. Apzinot konkurences problēmas, 
galvenais ir rūpīga ekonomiskā analīze un faktisks pamatojums. Īpaša uzmanība ir bijusi 
pievērsta apvienošanās gadījumiem, kas var kavēt ES liberalizācijas mērķu sasniegšanu.
Svarīgs modernizācijas mērķis ir bijis ES konkurences noteikumu efektivitātes celšana, 
un šo mērķi var sasniegt tikai, nodrošinot, ka pienācīgi darbojas Eiropas Konkurences 
iestāžu tīkls (EKT), kas tuvina Komisiju un valsts konkurences iestādes (VKI) dalībval
stīs. Tā galvenais mērķis ir paplašinātajā ES nodrošināt saskaņotu un konsekventu ES 
konkurences noteikumu piemērojumu. Šajā kontekstā Komisijai saskaņā ar 11. panta 
4. punktu Regulā (EK) Nr. 1/2003 ir ziņots par gandrīz 80 gadījumiem, kad VKI plāno 
pieņemt lēmumus saskaņā ar EK Līguma 81. un/vai 82. pantu.
Konkurences ĢD sadarbībā ar Informācijas sabiedrības ĢD ir svarīga loma, īstenojot 
Komisijas 2002. gadā pieņemto elektroniskās komunikācijas tiesiskā regulējuma sistē
mu, kuras pamatā ir ES konkurences tiesību aktu principi. Saskaņā ar minēto sistēmu 
Konkurences ĢD kopā ar Informācijas sabiedrības ĢD atbild par valsts regulējošo ie
stāžu paziņojumu pārbaudi saistībā ar regulatīviem pasākumiem, kas skar elektronisko 
komunikāciju tirgu. 2005. gadā tika pārbaudīts 201 šāds paziņojums (šis skaits ir vairāk 
nekā divkāršojies, salīdzinot ar 89 paziņojumiem 2004. gadā). Lēmumu skaits, ko Ko
misija ir pieņēmusi saistībā ar šādiem paziņojumiem, arī ir gandrīz divkāršojies — 
2005. gadā ir pieņemti 117 lēmumi salīdzinājumā ar 64 lēmumiem 2004. gadā.
Konkurences ĢD 2005. gadā ir veicis arī svarīgus pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu 
ar konkurences jautājumiem saistīto Komisijas lēmumu izpildi, par ko liecina oficiālas 
tiesvedības sākums (decembrī) saistībā ar Komisijas lēmuma neizpildi Microsoft lietā. 
Arī valsts atbalsta jomā ir sarucis saskaņā ar laikposmā no 2000. gada līdz 2005. gadam 
pieņemtajiem lēmumiem atgūstamā nelikumīgā un nesaderīgā valsts atbalsta apjoms: 
no kopējās 9,4 miljardu euro lielās summas līdz 2005. gada jūnija beigām sekmīgi bija 
atgūti aptuveni 7,9 miljardi euro.
Līdzās VARP Konkurences ĢD ir guvis ievērojamus panākumus, īstenojot vērienīgo kon
kurences politikas modernizācijas procesu, kura mērķis ir paplašināt konkurences tiesību 
aktu piemērošanas nodrošinājumu, lai sekmētu ES konkurences noteikumu efektivitāti un 
vienlaikus celtu konkurētspēju. Konkurences ĢD diskusiju dokuments par EK Līguma 
82. panta piemērošanu izslēdzošai dominējoša stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai un Zaļā 
grāmata par zaudējumu piedzīšanas prasībām dos ieguldījumu ES konkurences kultūras 
stiprināšanā. Kā piemēru var minēt arī Komisijas ierosinājumu atcelt līnijkuģu konferen
cēm piešķirto grupveida atbrīvojumu no ES konkurences noteikumos paredzētā neatļau
tas uzņēmējdarbības prakses aizlieguma. Atbrīvojuma atcelšana nāks par labu ES ekspor
tētājiem, jo samazināsies maksa par pārvadājumiem, bet saglabāsies pakalpojumu 
uzticamība, un rezultātā celsies ES rūpniecības konkurētspēja.
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Visbeidzot, Konkurences ĢD 2005. gadā ir veltījis ievērojamus līdzekļus labāka tiesiskā 
regulējuma iniciatīvu atbalstam. Jo īpaši šeit jāpiemin Komisijas veiktā jaunu iniciatīvu 
pārbaude, lai novērtētu to ietekmi uz konkurenci, kā arī atbalsts dalībvalstu konkuren
ces iniciatīvām. Vienlaikus ar mūsu pašu politikas izstrādes darbu šie pasākumi ir palī
dzējuši celt konkurences noteikumu efektivitāti un nodrošinājuši pārredzamību un 
prognozējamību uzņēmēju aprindām un patērētājiem.
Kopumā 2005. gads ir bijis ievērojamu panākumu gads, gan konsolidējot atjauninātos 
konkurences tiesību aktus monopolu un uzņēmumu apvienošanās jomā, gan īstenojot 
tālejošu reformu valsts atbalsta jomā. Šajā gadā ir gūti arī svarīgi panākumi, izmantojot 
jau pastāvošos instrumentus, lai saistībā ar konkurences problēmām īstenotu nostāju, 
kas ir vairāk vērsta uz ietekmi un kuras pamatā ir ekonomisks novērtējums. Visbeidzot, 
2005. gadā Konkurences ĢD ir ķēries pie jauniem, svarīgiem projektiem, no kuriem 
īpaši jāpiemin nozaru izmeklēšana un kuru rezultātā turpmākajos gados radīsies jaunas 
ierosmes un/vai notiks jauni tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi. Tie 
nesīs labumu ES patērētājiem — gan atsevišķām personām, gan uzņēmumiem — un 
palīdzēs celt ES konkurētspēju.

uZklausĪšanas amatpersonas Ziņojums

Komisija ir izveidojusi uzklausīšanas amatpersonas posteni, lai uzticētu vadīt adminis
tratīvo tiesvedību konkurences noteikumu pārkāpumu un uzņēmumu apvienošanās 
lietās neatkarīgai personai, kam ir pieredze konkurences lietās un kam piemīt vajadzīgā 
godprātība, lai šajos procesos veicinātu objektivitāti, pārredzamību un efektivitāti. Uz
klausīšanas amatpersona darbojas saskaņā ar savām amatpersonas pilnvarām.

Konfidencialitāte un piekļuve lietas materiāliem saskaņā ar Paziņojumu par 
piekļuvi lietas materiāliem

Saistībā ar piekļuvi lietas materiāliem 2005. gadā vairākkārt ir nācies sastapties ar sarež
ģījumiem. Piemēram, dažkārt, kad lietā ir bijuši vairāki tūkstoši dokumentu, kas pama
toti jāuzskata par konfidenciāliem, lūgumi par piekļuvi ir kavējuši tiesvedību. Lai izvai
rītos no šādas kavēšanās, piekļuve lietas materiāliem ir rūpīgi jāsagatavo, neaizmirstot, 
ka saistībā ar katru dokumentu ir jāpārbauda, vai piekļuves pieprasījums attiecīgajam 
dokumentam ir attaisnojams ar aizstāvības tiesībām, vai arī priekšroka ir dodama kon
fidencialitātei.
Visas iesaistītās puses ir ieinteresētas, lai procedūra noritētu ātri un bez liekas kavēšanās. 
Tādēļ gan informācijas sniedzējiem, gan tiem, kas vēlas piekļūt konfidenciālai informā
cijai, ir jāievēro ar konfidencialitāti saistītie svarīgākie principi. Īpaša uzmanība jāpie
vērš šādiem aspektiem:
• Informācijas sniedzējiem jāiesniedz lūgums par konfidencialitāti, kas ir pietiekami 

pamatots un attiecas uz konkrētām informācijas daļām, par kurām pamatoti var ap
galvot, ka to izpaušana ir saistīta ar nopietna kaitējuma risku. Jāiesniedz nekonfiden
ciāls informācijas variants, pievienojot īsu katra izsvītrotā informācijas fragmenta 
aprakstu. Nekonfidenciālo variantu un izsvītrotās informācijas aprakstu ir svarīgi 
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sastādīt tā, lai ikviens, kam ir pieejami lietas materiāli, varētu noteikt, vai izsvītrotā 
informācija varētu būtiski ietekmēt lietas aizstāvību un vai tādējādi ir pietiekams 
pamats lūgt Komisijai atļauju piekļūt šai informācijai;

• Personām, kas lūdz atļauju piekļūt konfidenciālai informācijai, jāiesniedz detalizēts 
un pamatots pieprasījums, kurā ir skaidri norādīts, ka pieprasījuma iesniedzējs vēlas 
piekļūt konkrētiem dokumentiem saistībā ar aizstāvības tiesībām.

Uzklausīšanas amatpersonu lēmumi

Darba gaitā izskatot atsevišķus pieprasījumus par piekļuvi lietas materiāliem, uzklausī
šanas amatpersonas saskaņā ar pilnvaru 8. pantu 2005. gadā septiņās lietās ir pieņēmu
šas 13 lēmumus. Saskaņā ar 8. pantu puses var pieprasīt piekļuvi dokumentiem, ko tās 
uzskata par vajadzīgiem, lai varētu pienācīgi izmantot tiesības tikt uzklausītām un kas 
tām nav bijuši pieejami konfidencialitātes apsvērumu dēļ. Uzklausīšanas amatpersonas 
var liegt vai atļaut pilnīgu vai daļēju piekļuvi šiem dokumentiem.
Uzklausīšanas amatpersonām 2005. gadā nav nācies pieņemt nevienu lēmumu saskaņā 
ar pilnvaru 9. pantu. Saskaņā ar pilnvaru 9. pantu uzklausīšanas amatpersonas var lemt, 
ka Komisija drīkst atklāt informāciju arī tad, ja attiecīgais uzņēmums pret to iebilst, un 
to var darīt gadījumos, kad ir noskaidrots, ka informācija nav aizsargāta, vai gadījumos, 
kad, izvērtējot gribēto piekļuvi informācijai un kaitējumu, ko informācijas atklāšana var 
nodarīt, lēmums ir par labu informācijas atklāšanai. Šādus lēmumus var apstrīdēt Eiro
pas tiesās, un šis process ir t.s. “Akzo procedūra”.
Lai izvairītos no apgrūtinošas procedūras, uzklausīšanas amatpersonas vispirms var no
sūtīt tā sauktās “9. panta vēstules”. Ar šīm vēstulēm uzņēmumiem dara zināmu uzklau
sīšanas amatpersonu provizorisko nostāju pirms galīga un juridiski saistoša lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 9. pantu. Uzklausīšanas amatpersonas 2005. gadā ir nosūtījušas 
virkni šādu vēstuļu.

lietas materiālu apjoms

Uzklausīšanas amatpersonas 2005. gadā atzina, ka saskaņā ar tiesu praksi pusēm pēc 
pieprasījuma ir jāļauj piekļūt visiem dokumentiem, kas ir objektīvi saistīti ar iespējamo 
pārkāpumu, ievērojot parastos, ar attiecīgo dokumentu konfidencialitāti vai to iekšējo 
raksturu saistītos izņēmumus. Tomēr attiecīgajiem Komisijas dienestiem ir dota zināma 
rīcības brīvība veikt izmeklēšanu, ko dienesti uzskata par pietiekoši saistītu. Pamatojo
ties uz objektīviem iemesliem, attiecīgie Komisijas dienesti var lemt, vai vispusīga un 
rūpīga izmeklējamās, pret konkurenci vērstās rīcības analīze prasa vienlaikus izpētīt arī 
citus preču vai ģeogrāfiskos tirgus.

Uzklausīšanas amatpersonu ziņojumi un mutiskā uzklausīšana

Uzklausīšanas amatpersonas 2005. gadā ir sagatavojušas starpziņojumus un/vai gala zi
ņojumus trīs uzņēmumu apvienošanās lietās un divpadsmit konkurences noteikumu 
pārkāpumu lietās, uzklausīšana saistībā ar dažām no šīm lietām bija notikusi 2004. gadā. 
Mutiskā uzklausīšana 2005. gadā tika lūgta astoņās konkurences noteikumu pārkāpumu 
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lietās. Uzņēmumu apvienošanās lietās uzklausīšana nav notikusi. Iespējams, ka interese 
par mutisko uzklausīšanu uzņēmumu apvienošanās lietās mazinās tādēļ, ka puses vēlas 
izmantot tām doto ierobežoto laiku, nevis lai apšaubītu Komisijas novērtējumu plašākas 
auditorijas priekšā, kur starp klausītājiem var būt arī pārstāvji no uzņēmumiem ar nai
dīgu attieksmi pret apvienošanos, bet gan lai risinātu sarunas par tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Mutisko ziņojumu kārtība

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumi, kas vēlas sadarboties ar Komisiju saskaņā ar Iecietības 
paziņojumu, neatsakās no šīs sadarbības, baidoties no atklāšanas zaudējumu piedziņas 
civilprocesos ārpus ES jurisdikcijas, 2005. gadā ir ieviesta jauna kārtība. Saskaņā ar šo 
kārtību pārējie iespējamā karteļa dalībnieki nevar piekļūt uzņēmumu liecībām parastā 
veidā (t.i., izmantojot lasāmatmiņas kompaktdiskus/ciparvideodiskus vai papīra do
kumenta eksemplārus). Pusēm ir atļauts konspektēt liecību ierakstus, kas sniegtas sa
skaņā ar iecietības programmu.
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i — konkurences noteikumi — ek lĪguma 81., 82. un 86. pants

a — tiesĪBu aktu interpretācijas un procedūras noteikumi

1. dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

1. Konkurences ĢD 19. decembrī ir publicējis diskusiju dokumentu par ES kon
kurences noteikumu piemērošanu, vēršoties pret dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu iz
mantošanu (EK Līguma 82. pants)1. Diskusiju dokumenta mērķis ir rosināt diskusiju 
par to, kā vislabāk aizsargāt ES tirgu no dominējošu uzņēmumu izslēdzošas uzvedības, 
kuras mērķis ir mazināt tirgū vēl palikušo konkurences spiedienu. Dokumentā ir ierosi
nāti pamatprincipi pastāvīgam un stingram EK Līguma 82. panta piemērošanas nodro
šinājumam, pamatojoties uz nesen izmeklētu lietu ekonomisko analīzi un izklāstot ie
spējamu metodiku, kas ļautu novērtēt atsevišķus visbiežāk sastopamos stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas veidus, piemēram, monopolcenas, viena zīmola preces, pre
ču sasaisti un piegāžu atteikumu. Komisija 2006. gadā ir paredzējusi turpināt darbu pie 
citiem dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas veidiem, piemēram, diskriminē
jošas vai ekspluatējošas uzvedības. Konkurences ĢD ir aicinājis līdz 2006. gada 31. mar
tam iesniegt apsvērumus saistībā ar publicēto diskusiju dokumentu.
2. EK Līguma 82. pants aizliedz dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pa
rasti ļaunprātīgu izmantošanu iedala izslēdzošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, kad 
konkurentus izspiež no tirgus, un ekspluatējošā stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, kad 
dominējošie uzņēmumi izmanto savu ietekmi tirgū, piemēram, ar pārlieku augstām ce
nām. Diskusiju dokuments ir veltīts tikai izslēdzošai stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai.
3. Dokumentā ir aprakstīti izslēdzošas dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izman
tošanas analīzes vispārīgie principi. Ja tirgū darbojas kāds uzņēmums, kam ir dominē
jošs stāvoklis, konkurence šādā tirgū jau ir vāja. Tādēļ konkurences noteikumu mērķis 
ir novērst šā dominējošā uzņēmuma uzvedību, kas rada risku vēl vairāk vājināt konku
renci un nodarīt kaitējumu patērētājiem, neatkarīgi no tā, vai kaitējums rodas uzreiz vai 
pēc vairākiem mēnešiem vai gadiem. Apskatot ar cenām saistītu uzvedību, piemēram, 
atlaides, dokumentā ir apsvērts, vai par stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ir uzskatāma 
tikai tāda uzvedība, kas rada risku izspiest no tirgus konkurentus, kuru darbība ir tikpat 
efektīva. Dokumentā ir apsvērts arī, vai darbības efektivitāte ir jāņem vērā saistībā ar 
82. pantu, un, ja ir, tad kādā veidā to vislabāk izdarīt. Ja apgalvojumus par efektivitāti 
ņem vērā, tad šai efektivitātei būtu jāpārsniedz attiecīgās uzvedības ierobežojošās sekas.
4. Konkurences ĢD plaši apspriež šo diskusiju dokumentu. Tas jau ir apspriests 
ar Eiropas Konkurences iestāžu tīkla pārstāvjiem, un pašlaik ir sākta tā atklāta apsprie
šana. Apspriežu procesa daļa būs arī atklāta uzklausīšana, ko Komisija ir paredzējusi 
rīkot 2006. gada pavasarī un kas būs veltīta dominējoša stāvokļa ļaunprātīgai izmanto
šanai un jo īpaši apspriežu dokumentā izklāstītajiem pamatprincipiem.

� http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html
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2. vienošanās un saskaņotas darbības

2.1. Grupveida atbrīvojuma regulas transporta nozarē

2.1.1. Jūras transports

Padomes Regulas (EEK) Nr. 4056/86 par līnijkuģu konferenču grupveida atbrīvojumu 
atcelšana

5. Komisija 14. decembrī ir pieņēmusi priekšlikumu2 Padomes Regulai, ar ko at
ceļ Regulu (EEK) Nr. 4056/86, piemērojot jūras transportam EK Līguma 81. un 82. pan
tu3. Komisija lems par šo priekšlikumu ar kvalificētu balsu vairākumu pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu.
6. Komisijas mērķis ir atcelt līnijkuģu konferenču grupveida atbrīvojumu, kas 
ļauj līnijkuģu konferencēm vienoties par pārvadājumu tarifiem un regulēt jaudas. Pēc 
trīs gadu pārbaudes veiktais ietekmes novērtējums rāda, ka līnijkuģu konferences neat
bilst 81. panta 3. punkta četriem kumulatīvajiem nosacījumiem un ka grupveida atbrī
vojuma atcelšanas rezultātā visticamāk kritīsies maksa par pārvadājumiem, bet saglabā
sies pakalpojumu uzticamība un celsies ES rūpniecības un jo īpaši ES eksportētāju 
konkurētspēja. Sākot ar dienu, kad Padome būs pieņēmusi minēto regulu, attiecībā uz 
līnijkuģu konferenču grupveida atbrīvojuma noteikumiem priekšlikumā ir paredzēts 
divu gadu pārejas periods.
7. Ar priekšlikumu ir paredzēts grozīt arī Padomes Regulu (EK) Nr. 1/20034 un 
paplašināt tās darbības jomu, iekļaujot tajā arī kabotāžas kuģu un klaiņkuģu pakalpoju
mus, un līdz ar to visām saimnieciskās darbības nozarēm piemērojot vienotu konkuren
ces noteikumu īstenošanas kārtību.
8. Lai atvieglinātu pāreju uz pilnīgi brīvas konkurences režīmu, Komisija 
2007. gadā plāno publicēt pamatnostādnes par konkurenci jūras transporta nozarē.

Komisijas Regulas (EK) Nr. 823/2000 par konsorciju grupveida atbrīvojumu termiņa 
pagarināšana un grozījumi

9. Komisija 20. aprīlī ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 611/2005, ar ko groza pastā
vošo regulu par grupveida atbrīvojumu līnijkuģu konsorcijiem5. Ar šo regulu Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 823/2000 termiņu pagarina līdz 2010. gada 25. aprīlim un tajā izdara 
divus nelielus grozījumus. Grozījumi paredz, ka konsorcija dalībnieki drīkst izstāties no 
konsorcija nolīguma bez finansiāliem sodiem pēc sākotnējā termiņa, kas nepārsniedz 

2 COM (2005) 65� — Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 4056/86, 
ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Līguma 85. un 86. pantu piemērot attiecībā uz 
jūras transportu, un groza Regulu (EK) Nr. �/2003 par konkurences noteikumu īstenošanu.

3 OV L 378, 3�.�2.�986., 24. lpp.
4 Padomes 2002. gada �6. decembra Regula (EK) Nr. �/2003 par to konkurences noteikumu īsteno-

šanu, kas noteikti EK Līguma 8�. un 82. pantā (OV L �, 4.�.2003., �. lpp.).
5 OV L �0�, 2�.4.2005., �0. lpp.
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24 mēnešus; salīdzinot ar agrāko režīmu, šis termiņš ir par 6 mēnešiem garāks. Turklāt 
grozījumi paredz, ka šis sākotnējais termiņš attiecas arī uz gadījumiem, kad spēkā esoša 
nolīguma puses ir vienojušās par būtiskiem konsorcija piedāvātiem jauniem ieguldīju
miem jūras transporta pakalpojumu jomā. Šiem ieguldījumiem ir jābūt vismaz pusei no 
kopējiem konsorcija dalībnieku ieguldījumiem. Visbeidzot, ir grozīts viens no atbrīvo
juma pamatnosacījumiem, proti, faktiskas cenu konkurences pastāvēšana konsorcijā — 
tagad, lai pierādītu šādas konkurences pastāvēšanu, var ņemt vērā arī “individuālus 
konfidenciālus līgumus”.
10. Konsorciju grupveida atbrīvojums ir cieši saistīts ar līnijkuģu konferenču 
grupveida atbrīvojumu (Padomes Regula (EEK) Nr. 4056/86). Ņemot vērā abu grupvei
da atbrīvojumu ciešo saistību, Komisija uzskata, ka nevajag un būtu nepareizi ieviest 
būtiskas pārmaiņas saistībā ar konsorciju grupveida atbrīvojumu, iekams nav pabeigta 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšana.

2.1.2. Gaisa satiksme

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1617/93 par grupveida atbrīvojumu aizstāšana

11. Komisija ir turpinājusi 2004. gadā sākto apspriežu procesu saistībā ar Komisi
jas Regulas (EEK) Nr. 1617/936 pārskatīšanu, 2. martā publicējot dokumentu, kurā ir 
iztirzāti apspriežu gaitā iesniegtie apsvērumi.
12. Komisija 15. novembrī ir pieņēmusi pagaidu projektu regulai par grupveida 
atbrīvojumu, ar kuru ir paredzēts aizstāt Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1617/93. Šo pro
jektu gatavojas apspriest Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša 
stāvokļa jautājumos. Grupveida atbrīvojuma regulas pagaidu projektā ir paredzēti šādi 
noteikumi:
• apspriedēm par pasažieru pārvadājumu tarifiem ES iekšējā gaisa satiksmē grupveida 

atbrīvojumu piemēro līdz 2006. gada 31. decembrim; pēc šīs dienas atbrīvojuma ter
miņu nepagarina;

• apspriedēm par laika nišu sadali un lidostu ieplānošanu grupveida atbrīvojumu pie
mēro līdz 2006. gada 31. decembrim; pēc šīs dienas atbrīvojuma termiņu nepaga
rina;

• apspriedēm par pasažieru pārvadājumu tarifiem gaisa satiksmē starp ES un trešām 
valstīm saskaņā ar datu paziņošanas pienākumu grupveida atbrīvojumu piemēro 
līdz 2008. gada 31. decembrim.

6 Komisijas �993. gada 25. jūnija Regula (EEK) Nr. �6�7/93 par Līguma 85. panta 3. punkta piemēro-
šanu dažām tādu vienošanos, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām, kas attiecas uz lidojumu 
sarakstu kopīgu plānošanu un saskaņošanu, lidojumu kopīgu apkalpošanu un apspriešanos par 
pasažieru un kravas pārvadājumu tarifiem regulārās gaisa satiksmes līnijās, kā arī uz laika nišu sada-
li lidostās (OV L �55, 26.6.�993., �8. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievieno-
šanās aktu.
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13. Vienlaikus ar jaunās grupveida atbrīvojuma regulas izstrādi Komisijas dienesti 
ir sākuši apspriedes ar IATA un vairākām atsevišķām lidsabiedrībām par starplīniju pār
vadājumu nākotni.

2.2. Mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanas grupveida 
 atbrīvojuma regula

Grupveida atbrīvojuma atcelšana automašīnu izplatīšanas līgumu atrašanās vietas 
klauzulās

14. Komisija 1. oktobrī ir pabeigusi mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanas kon
kurences noteikumu reformu — saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Regulas (EK) 
Nr. 1400/2002 grupveida atbrīvojums vairs neattiecas uz autoražotāju un izplatītāju 
izplatīšanas līgumu “atrašanās vietas klauzulām”. Atrašanās vietas klauzulas ir automašīnu 
izplatīšanas līgumu noteikumi, kas nosaka, ka izplatītāji darbojas vienā pamata 
atrašanās vietā un nedrīkst veidot papildu tirdzniecības vai piegādes vietas citur.
15. Jaunie noteikumi attiecas uz pasažieru automobiļiem un viegliem saimnieciski 
izmantojamiem transportlīdzekļiem. Tie neattiecas uz ekskluzīvas izplatīšanas sistē
mām vai līgumiem ar nelielu ietekmi uz tirgu7. Attiecībā uz selektīvas izplatīšanas līgu
miem jaunie noteikumi nozīmē, ka uz atrašanās vietas klauzulām, kas aizliedz izplatītā
jiem veidot papildu tirdzniecības vai piegādes vietas, vairs neattiecas grupveida 
atbrīvojuma regulas “miera osta”.
16. Jaunajiem noteikumiem ir divkāršs politisks mērķis8:
• mazināt teritoriālos ierobežojumus, lai patērētāji varētu baudīt priekšrocības, ko 

dod efektīva konkurence izplatītāju vidū, jo īpaši cenu ziņā un vietās, kur patērētā
jiem nav reālu iespēju izvēlēties starp viena zīmola automašīnu izplatītājiem;

• atvieglināt novatorisku izplatīšanas veidu attīstību, piemēram, daudzzīmolu tirdz
niecības vietu izveidi.

17. Pārskatot minētās regulas 5. panta līgumu atrašanās vietas klauzulas, Komisija 
ir atzinusi plašāka individuālā novērtējuma nozīmi, kad katrā gadījumā atsevišķi jāno
saka, vai attiecīgā klauzula atbilst visiem 81. panta 3. punkta nosacījumiem, kuri attais
no izņēmumus. Piemērojot atrašanās vietas klauzulas selektīvās izplatīšanas sistēmās, 
iespējamākais pozitīvais rezultāts varētu būt investīciju un atzītu izplatītāju reklāmas 
pūliņu negodīgas izmantošanas novēršana.
18. Attiecībā uz regulā minētajām pirmā veida atrašanās vietas klauzulām, t.i., 
klauzulām, kas aizliedz veidot papildu tirdzniecības vietas, nav saprotams, kā prasība 
aizliegt papildu tirdzniecības vietas varētu autoražotājiem palīdzēt izvairīties no investī
ciju negodīgas izmantošanas. Regula paredz, ka autoražotāji var prasīt papildu tirdznie
cības vietu ierīkošanu atbilstīgi visiem izplatīšanas vietu kvalitātes standartiem, ko pie
mēro reģionā, kur ir plānota attiecīgās tirdzniecības vietas izveide, un viņiem šajā 

7 Šajā sakarā skatīt, piemēram, Porsche lietu, preses paziņojums IP/04/585, 3.5.2004.
8 Skatīt preses paziņojumu IP/05/�208, 30.9.2005.
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sakarā ir tiesības veikt iepriekšēju pārbaudi. Ar to vajadzētu pietikt, lai izvairītos no in
vestīciju un atzītu izplatītāju reklāmas pūliņu negodīgas izmantošanas. Turklāt nav do
mājams, ka papildu tirdzniecības vietas varētu palielināt autoražotāju darījumu un lo
ģistikas izmaksas, jo autoražotāji turpinās piegādāt izplatītāju pasūtītās automašīnas 
saskaņā ar autoražotāju un izplatītāju starpā noslēgtajiem pastāvošajiem līgumiem. Tas 
nozīmē, ka gadījumos, kad izplatītāji izveido papildu tirdzniecības vietas citās dalībval
stīs, nav jāslēdz papildu līgumi ar vietējiem importētājiem, lai gan autoražotāji, protams, 
var deleģēt vietējiem importētājiem zināmas funkcijas, piemēram, kvalitātes kritēriju 
ievērošanas pārbaudi. Pirkuma nosacījumi un tirdzniecības apjomi paliek nemainīgi 
saskaņā ar pastāvošajiem izplatīšanas līgumiem.
19. Veicot individuālu novērtējumu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu saistībā ar 
regulā minētajām otrā veida atrašanās vietas klauzulām, t.i., klauzulām, kas aizliedz vei
dot papildu piegādes vietas, rezultāti, iespējams, varētu būt atšķirīgi. Šajā gadījumā risks, 
ka, veidojot šādas piegādes vietas, notiek investīciju un attiecīgajā teritorijā atzītu izpla
tītāju reklāmas pūliņu un labvēlības negodīga izmantošana, varētu būt lielāks. Praksē 
gadījumos, kad piegādes vietas faktiski izmanto “tirdzniecībai” (pretēji vienkāršai “no
došanai”), autoražotāji varētu sekmīgi atsaukties uz 81. panta 3. punkta izņēmumiem, ar 
noteikumu, ka papildu piegādes vietu atvēršanas aizliegums ir vienīgais veids, kā no
vērst negodīgas izmantošanas risku, kas var novest pie attiecīgā izplatīšanas tīkla desta
bilizācijas.

3. procedūras noteikumi

3.1. Piekļuve lietas materiāliem

20. Komisija 13. decembrī ir pieņēmusi Paziņojumu par noteikumiem, kas attie
cas uz piekļuvi Komisijas lietas materiāliem konkurences noteikumu pārkāpumu un 
uzņēmumu apvienošanās lietās9. Paziņojumā ir sniegti pamatprincipi, kas jāievēro, iz
mantojot tiesības piekļūt lietas materiāliem saskaņā ar paziņojumā skaidri izklāstītajiem 
noteikumiem. Paziņojums neattiecas uz piekļuvi citu tiesas prāvu materiāliem. Paziņo
jumā aprakstītās tiesības piekļūt lietas materiāliem, kas atšķiras no vispārīgajām tiesī
bām uz piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulu Nr. 1049/200110, ļauj personām, kuras 
ir Komisijas iebildumu paziņojuma adresāti, efektīvi izmantot savas aizstāvības tie
sības.
21. Ar šo paziņojumu aizstāj 1997. gadā pieņemto paziņojumu par piekļuvi lietas 
materiāliem, un šā paziņojuma mērķis ir veicināt tās procedūras pārredzamību un sa
protamību, ko Komisija izmanto, izskatot pieprasījumus par piekļuvi lietas materiāliem 
konkurences noteikumu pārkāpumu un apvienošanās lietās. Šajā sakarā Paziņojumā ir 
teikts, ka Komisijas iebildumu adresātiem ir tiesības piekļūt lietas materiāliem vai nu 

9 Komisijas paziņojums par noteikumiem, kas attiecas uz piekļuvi Komisijas lietas materiāliem lietās 
saskaņā ar EK Līguma 8�. un 82. pantu, EEZ līguma 53., 54. un 57. pantu un Komisijas Regulu (EK) 
Nr. �39/2004 (OV C 325, 22.�2.2005., 7. lpp.).

�0 Eiropas Parlamenta un Padomes 200�. gada 30. maija Regula (EK) Nr. �049/200� par Eiropas Parla-
menta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu (OV L �45, 3�.5.200�., 43. lpp.).
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elektroniskā vai papīra formātā. Paziņojumā ir norādīts, kādos gadījumos puses var pie
kļūt lietas materiāliem. Paziņojumā ir precizēts, ka “Komisijas lietas materiāli” ir visi 
dokumenti, kas attiecas uz konkrēto procedūru, kuras rezultātā ir tapis Komisijas iebil
dumu paziņojums. Komisijas iekšējie dokumenti (tostarp sarakste ar dalībvalstīm), ko
mercnoslēpumi un citāda konfidenciāla informācija pusēm nav pieejama. Komisija in
terpretē iekšējo dokumentu jēdzienu, pie šādiem dokumentiem pieskaitot principā visu 
saraksti starp Komisiju un tās ārējiem ekspertiem. Tomēr piekļuve ir atļauta ar tiesvedī
bu saistītu pētījumu rezultātiem, kā arī dokumentiem, kas ir vajadzīgi, lai izprastu pētī
jumu metodiku vai pārbaudītu tās tehnisko pareizību.
22. Paziņojumā ir izvērsti aprakstīta kārtība, kas jāievēro attiecībā uz konfidenci
ālu informāciju un saistībā ar tiesībām piekļūt lietas materiāliem. Ir aprakstīta arī ar 
konfidenciālitātes sūdzībām saistītu strīdu risināšanas kārtība, ieskaitot uzklausīšanas 
amatpersonu lomu.
23. Paziņojumā ir aplūkots arī saistītais jautājums par konkurences noteikumu 
pārkāpumu procesu prasītāju un uzņēmumu apvienošanās procesos iesaistītu citu pušu 
piekļuvi īpašiem dokumentiem. Šādas tiesības tomēr ir ierobežotākas nekā tiesības pie
kļūt lietas materiāliem.

3.2. Ar tirgus darbību saistītas informācijas un sūdzību izskatīšana

24. Komisija augstu vērtē uzņēmēju un patērētāju sniegto informāciju, jo tā palīdz 
nodrošināt efektīvu konkurences noteikumu piemērošanu. Komisija gaida informāciju 
par jomām, kurās ir traucēta tirgus darbība, un par iespējamiem konkurences noteiku
mu pārkāpumiem.
25. Šo informāciju Komisijai var darīt zināmu dažādos veidos:
• Par īpaši svarīgu Komisija uzskata ziņošanu par karteļiem un pieteikumus saskaņā 

ar iecietības programmu11. Karteļi ir vispostošākais veids, kā nomākt konkurenci, un 
cīņā pret tiem Komisija iegulda ievērojamus līdzekļus;

• Komisija vienmēr gaida informāciju par tirgus darbību12 — arī tad, ja tai neseko 
konkrētu lietu izmeklēšana. Tikai apkopojot plašu informāciju no dažādiem avo
tiem, Komisija var gūt skaidru priekšstatu par situāciju tirgū;

• Komisija gaida arī oficiālas sūdzības13 par konkrētiem jautājumiem, kas skar Kopie
nas intereses un kurās ir sniegts pienācīgs situācijas raksturojums. Bez sūdzībās at
klātās informācijas un to iesniedzēju aktīva atbalsta Komisija nebūtu varējusi pie
ņemt daudzus svarīgus lēmumus. Pirms iesniegt oficiālu sūdzību, vienmēr ir 
ieteicams sazināties ar Konkurences ĢD. Šādas neoficiālas pārrunas paver iespēju 

�� Komisijas paziņojums par imunitāti pret sodiem un sodu samazinājumu karteļu lietās (OV C 45, 
�9.2.2002., 3. lpp.).

�2 Par dažādajiem Komisijas informēšanas veidiem (informācija par tirgus darbību, sūdzības) skatīt 
3. un 4. punktu Komisijas paziņojumā par sūdzību izskatīšanu saistībā ar EK Līguma 8�. un 82. pantu 
(OV C �0�, 27.4.2004., 65. lpp.) (tālāk tekstā “Komisijas paziņojums par sūdzībām”).

�3 Skatīt Komisijas paziņojumu par sūdzībām, kā arī 5. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 773/2004 un šīs 
regulas pielikumu (C veidlapa).
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agrīni apspriesties par iespējamā sūdzības iesniedzēja rīcībā esošo informāciju un 
palīdz noskaidrot, vai Komisija attiecīgo gadījumu varētu uzskatīt par pietiekami 
svarīgu.

26. Ikviens no šiem informēšanas veidiem ir pietiekami svarīgs, lai tam, iespējams, 
sekotu tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi. Komisija rūpīgi izskata 
katru saņemto iesniegumu un sniedz atbildi.

1. logs. ek lĪguma 81. un 82. pants — sūdZĪBu iZskatĪšanas 
prioritāšu kārtĪBa un kopienas intereses

Pirms iesniegt oficiālu sūdzību Komisijai, ir ieteicams ņemt vērā tālāk izklāstītos 
ieteikumus.

Dalībvalstu konkurences iestādes un tiesas

Apsverot iespēju iesniegt oficiālu sūdzību Komisijai, patērētājiem un uzņēmējiem 
nevajadzētu aizmirst, ka arī dalībvalstu konkurences iestādes piemēro ES konku
rences tiesību aktus un sadarbojas ar Komisiju Eiropas Konkurences iestāžu tīklā 
(EKT). Tādēļ, pirms iesniegt sūdzību Komisijai, vispirms jāapsver, vai attiecīgās sū
dzības izskatīšanā nevarētu iesaistīties dalībvalsts konkurences iestādes.
Piemēram, ja iespējamais pārkāpums iespaido konkurenci galvenokārt vienas dalīb
valsts teritorijā, lietu varbūt var izmeklēt šīs dalībvalsts konkurences iestāde (VKI). 
Arī gadījumos, kad attiecīgā lieta iespaido konkurenci vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
VKI var sadarboties, vācot pierādījumus par konkurences noteikumu pārkāpumiem, 
un divu vai vairāku dalībvalstu VKI var kopīgi sākt lietas izmeklēšanu. Plašāka infor
mācija par savstarpējo palīdzību EKT ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē1.
Personām, kas gatavojas iesniegt sūdzību, ir jāapsver arī iespēja vērsties ar prasību 
valsts tiesā. Valsts tiesas var pietiekami labi izskatīt daudzas lietas, tostarp prasības 
par līgumsaistību izpildi, civillietas saistībā ar 81. panta 2. punktā paredzēto līgumu 
anulēšanu vai iesniegumus par pagaidu pasākumiem2. Komisija pārliecināti aizstāv 
arī no konkurences noteikumu pārkāpumiem cietušo personu tiesības iesniegt zau
dējumu atlīdzības prasības valsts tiesās3 un ir publicējusi zaļo grāmatu4, kurā ir ap
spriestas dažādas zaudējumu atlīdzības prasību izskatīšanas atvieglojumu iespējas.

� Skatīt Komisijas paziņojuma par sūdzībām �9. un turpmākos punktus, kā arī Komisijas paziņo-
juma par sadarbību Konkurences iestāžu tīklā 5. un turpmākos punktus (OV C �0�/2004, 
27.4.2004., 43. lpp.).

2 Skatīt Komisijas paziņojuma par sūdzībām �6. punktu.
3 Skatīt spriedumu lietā C-453/99, Courage pret Crehan, 200�, Recueil I-6297. lpp., 26. un 

27. punkts; 7. apsvērumu Regulā (EK) Nr. �/2003.
4 Zaļā grāmata par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām par EK konkurences noteikumu pār-

kāpšanu, COM(2005) 672, �9.�2.2005. (skatīt tālāk sadaļu I.A.5.).
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Prioritātes

Apsverot iespēju iesniegt oficiālu sūdzību Komisijai, jāņem vērā, ka Komisija ļoti 
nopietni uztver visu tai iesniegto informāciju, tomēr tās rīcībā nav līdzekļu, lai iz
meklētu ikvienu paziņoto problēmu. Komisijai ir jānosaka prioritātes un ierobežo
tie līdzekļi jākoncentrē, lai izmeklētu un sodītu visnopietnākos pārkāpumus un 
nodarbotos ar lietām, kas iespaido ES konkurences politikas attīstību un EK Līgu
ma 81. un 82. panta saskaņotu piemērošanu5.
Lai lemtu, vai kādas sūdzības padziļināta izmeklēšana pietiekami skar Kopienas in
tereses, Komisija, pamatojoties uz pieejamo informāciju, atbilstīgi katram atseviš
ķam gadījumam piemēro vienu vai vairākus tālāk izklāstītos kritērijus6:
• ietekme uz konkurenci iekšējā tirgū, par ko jo īpaši liecina šādi aspekti:

– sūdzībā izklāstītā pārkāpuma ģeogrāfiskais mērogs vai sūdzībā izklāstītā 
pārkāpuma saimnieciskā ietekme, vai iesaistīto preču vai sūdzībā izklāstītā 
pārkāpuma tirgus apjoms vai ietekme uz galapatērētājiem, vai

– ar sūdzību saistīto uzņēmumu vieta tirgū, vai attiecīgā tirgus kopējā darbība;
• vajadzīgās izmeklēšanas apjoms un sarežģītība, pārkāpuma konstatēšanas iespē

jamība un — ievērojot šos aspektus — padziļinātas izmeklēšanas samērīgums;
• iespējamība celt prasību valsts tiesā, jo īpaši, ja saistībā ar attiecīgo lietu notiek 

vai ir notikuši privāti tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi un ja 
lietas raksturs ļauj to pienācīgi risināt šādā veidā;

• lietderīguma pakāpe, ierosinot lietu par atsevišķu sūdzību, kas skar konkrētus 
juridiskus jautājumus, ko Komisija jau izmeklē saistībā ar vienu vai vairākām 
citām lietām vai ko tā jau ir izmeklējusi un/vai kas jau ir Kopienas tiesu procesa 
subjekts;

• sūdzībā minētie uzņēmumi ir izbeiguši vai mainījuši sūdzībā aprakstīto uzvedī
bu, jo īpaši gadījumos, kad, ievērojot Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1/2003 9. pantu, uzņēmumi ir apņēmušies īstenot tiem saistošas saistī
bas, vai sūdzībā minētie uzņēmumi ir mainījuši uzvedību citu iemeslu dēļ, ar 
noteikumu, ka nekāda nopietna paliekoša ietekme uz konkurenci vai iespējamo 
pārkāpumu nopietnība tomēr neliek uzskatīt, ka ir skartas Kopienas intereses, 
lai gan uzvedība ir izbeigta vai mainīta;

• sūdzībā aprakstītās uzvedības ietekme uz citām Kopienas vai valsts tiesību jo
mām salīdzinājumā ar šīs uzvedības radītajām konkurences problēmām.

Tomēr šos kritērijus piemēro elastīgi. Nav iespējams formulēt abstraktus noteiku
mus, kas noteiktu, kad Komisijai ir un kad nav jāiesaistās. Vienmēr var atrasties 

5 Skatīt jo īpaši 3. apsvērumu Regulā (EK) Nr. �/2003, kā arī Komisijas paziņojuma par sūdzībām 
��. punktu.

6 Skatīt Komisijas paziņojuma par sūdzībām 4�. un turpmākos punktus, jo īpaši 43. punktu.
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starp nosauktajiem kritērijiem neminēti faktori, kas tā vai citādi spēj ietekmēt attie
cīgās lietas svarīgumu. Turklāt nav teikts, ka Komisijai būtu jāatsakās izskatīt kādu 
lietu tikai tādēļ, ka tā neskar Kopienas intereses. Tomēr parasti gadījumos, kad Ko
misija uzskata, ka Kopienas intereses nav skartas tādā mērā, lai sāktu padziļinātu 
izmeklēšanu, tā noraida sūdzību, pamatojoties uz vienu vai vairākiem nosauktajiem 
kritērijiem.
Komisija cenšas četros mēnešos no attiecīgās sūdzības saņemšanas dienas paziņot 
sūdzības iesniedzējam, vai tā gatavojas vai negatavojas ķerties pie attiecīgās lietas 
izmeklēšanas.

4. es tiesību aktu konkurences ietekmes novērtējums

27. Viens no svarīgākajiem darbības virzieniem Lisabonas stratēģijā, kuras jaunais 
posms ir sācies 22. un 23. martā, ir tiesiskā regulējuma pilnveide gan ES, gan valstu līmenī 
nolūkā sekmēt konkurētspēju. Darbs pie “labāka tiesiskā regulējuma” ir sākts 2002. gadā 
saskaņā ar Komisijas rīcības plānu, kas ir pārskatīts 16. martā. Tas aptver visus vēl neap
stiprinātos ES likumdošanas priekšlikumus, spēkā esošos noteikumus (vienkāršošana) un 
jaunos likumdošanas un politikas priekšlikumus. Saskaņā ar rīcības plānu Komisija jūnijā 
ir pieņēmusi atjauninātās Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes14, kas aptver visas Ko
misijas gada darba plānā iekļautās likumdošanas un politikas iniciatīvas. Veicot ietekmes 
novērtējumu, notiek alternatīvu apzināto problēmu risinājuma variantu izpēte un šo vari
antu saimnieciskās, vides un sociālās ietekmes vērtēšana.
28. Ietekmes novērtējuma pamatnostādnēs ir atzīts, ka “svarīgs ražīguma pieaugu
ma un konkurētspējas dzinējspēks ir spēcīga konkurence atbalstošā uzņēmējdarbības 
vidē”15. Tādēļ ietekmes novērtējuma neatņemama daļa ir novērtējums saistībā ar ietekmi 
uz konkurenci. Ietekmes novērtējuma pamatnostādnēs ir uzskaitīti — šis saraksts gan 
nav izsmeļošs — tie priekšlikumu veidi, kas būtu jānovērtē saistībā ar iespējami negatī
vu ietekmi uz konkurenci (piemēram, noteikumi par liberalizētām tīklojumu nozarēm, 
pasākumi, kas ietekmē iespējas iekļūt tirgū un izkļūt no tā, atbrīvojumi no konkurences 
noteikumiem utt.)16.
29. Novērtējot ietekmi uz konkurences politiku, ir jāsāk ar diviem konkurences 
ietekmes novērtējuma pamatjautājumiem. Pirmais: kādi konkurences ierobežojumi tieši 
vai netieši izriet no attiecīgā priekšlikuma (vai tas ierobežo iespējas iekļūt tirgū, ietekmē 
uzņēmēju tirgus uzvedību utt.)? Otrais: vai attiecīgos politiskos mērķus var sasniegt ar 
mazāk ierobežojošiem līdzekļiem? Ņemot vērā konkurences ietekmes novērtējuma re
zultātus, izvirzīto politisko mērķu sasniegšanai ir iespējams izvēlēties mazāk ierobežo
jošas regulatīvas vai tirgus metodes, tādējādi izvairoties no nevajadzīgiem un pārspīlē
tiem konkurences ierobežojumiem. Tas ir gan patērētāju, gan rūpniecības interesēs.

�4 SEC(2005) 79�.
�5 Skatīt Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pielikuma 9. sadaļu.
�6 Skatīt Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pielikuma 9.2. sadaļu.
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5. Zaļā grāmata par zaudējumu atlīdzības prasībām saistībā 
 ar ek konkurences noteikumu pārkāpumiem

30. EK Līguma 81. un 82. pantā izklāstīto konkurences noteikumu piemērošanu 
var pieprasīt gan konkurences iestādes (valsts piemērošanas pasākumi), gan privātas 
puses, kas ceļ prasību valsts tiesā (privāti piemērošanas pasākumi). Viens no EK konku
rences noteikumu modernizācijas mērķiem ir bijis šo noteikumu piemērošanā piešķirt 
lielāku lomu valsts tiesām un valsts konkurences iestādēm (VKI). Regulā (EK) 
Nr. 1/2003 šajā sakarā ir uzsvērta Komisijas, valsts tiesu un VKI kopējā atbildība un 
sniegti vajadzīgie instrumenti, lai nodrošinātu EK konkurences noteikumu plašāku un 
saskaņotāku piemērošanu. Lai īstenotu valsts piemērošanas pasākumus, Komisija un 
VKI cieši sadarbojas Eiropas Konkurences iestāžu tīklā (EKT). Lai īstenotu privātus 
piemērošanas pasākumus, ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 ir atceltas Komisijas monopoltie
sības piemērot 81. panta 3. punktu, tādējādi pilnvarojot valsts tiesas pilnā apjomā pie
mērot EK Līguma 81. un 82. pantu. Valsts tiesām ir ekskluzīva kompetence lemt par 
zaudējumu atlīdzību personām, kam tie nodarīti, pārkāpjot konkurences tiesības.
31. Komisijas 19. decembrī publicētā zaļā grāmata ir veltīta zaudējumu atlīdzības 
prasībām saistībā ar konkurences noteikumu pārkāpumiem17. Komisija vēlas sekmēt 
šādas prasības — līdz šim to ir bijis ļoti maz18 — jo tās palīdz īstenot divējādus mērķus. 
Proti, tās ļauj saņemt kompensāciju personām, kam pret konkurenci vērsta rīcība ir ra
dījusi zaudējumus, un ir papildu stimuls uzņēmumiem ievērot EK Līguma konkurences 
noteikumus. Zaudējumu piedziņas prāvas ne vien pastiprina efektu, ko rada konkuren
ces iestāžu paziņojumi par atklātajiem pārkāpumiem, tās var būt arī patstāvīgs noteiku
mu piemērošanas nodrošinājuma līdzeklis. Privātie EK Līguma konkurences noteiku
mu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi tādējādi kļūst par instrumentu, kas 
paplašina EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanas jomu. Turklāt sekmīgas zaudējumu 
atlīdzības prāvas individuāliem Eiropas uzņēmumiem vai patērētājiem ļauj tieši iesaistī
ties piemērošanas pasākumos. Šāda tieša uzņēmumu un patērētāju pieredze palielina 
konkurences noteikumu tiešo nozīmi. Ceļot EK Līguma konkurences noteikumu pie
mērošanas līmeni, zaudējumu piedziņas prāvas Eiropā sekmē šo noteikumu ievērošanu 
un līdz ar to arī efektīvu konkurenci. Tādēļ tās ir uzskatāmas par svarīgiem instrumen
tiem, kas veicina konkurētspējīgas tautsaimniecības izveidi un noturību, un šāda taut
saimniecība ir viens no svarīgākajiem elementiem Lisabonas stratēģijā, kuras mērķis ir 
Eiropas Savienības tautsaimniecības izaugsme un jaunu darbavietu radīšana Eiropas ie
dzīvotājiem.
32. Pieņemot spriedumu lietā Courage pret Crehan, Tiesa 2001. gadā ir apstiprinā
jusi, ka personām, kas ir cietušas zaudējumus saistībā ar EK Līguma konkurences notei
kumu pārkāpumiem, ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību un dalībvalstīm ir jānosa

�7 Zaļā grāmata ir pieejama http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.
html#greenpaper. To papildina Komisijas dienestu darba dokuments, kas ir pieejams http://ec.
europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html#staffpaper un kurā ir sniegts 
Zaļajā grāmatā minēto politiskās rīcības variantu sīkāks raksturojums un analīze.

�8 Skatīt Komisijas uzdevumā veiktā un 2004. gadā publicētā pētījuma rezultātus, kas ir pieejami 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/studies/studies.html
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ka zaudējumu atlīdzības prasību efektīvas izskatīšanas kārtība19. Zaļās grāmatas galvenais 
mērķis ir atklāt svarīgākos šķēršļus, kas traucē izveidot efektīvāku zaudējumu atlīdzības 
prasību izskatīšanas sistēmu, un rosināt apspriest dažādus iespējamās rīcības variantus, 
lai atvieglinātu ar EK Līguma konkurences noteikumu pārkāpumiem saistīto zaudēju
mu atlīdzības prasību izskatīšanu.
33. Zaļajā grāmatā ir apskatīta virkne svarīgāko jautājumu, piemēram, pierādījumu 
pieejamība, vajadzība pierādīt vainu, zaudējumu aprēķināšana, aizstāvības nodošanas ie
spējamība, netiešo pircēju tiesības celt prasību, reprezentatīvu un kolektīvu prasību iespē
jamība, tiesvedības izmaksas, valsts un privāto tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma 
pasākumu koordinācija, jurisdikcijas noteikumi un piemērojamie tiesību akti.
34. Zaļās grāmatas mērķis ir rosināt diskusiju par to, kā panākt, lai būtu vairāk 
sekmīgu ar EK Līguma konkurences noteikumu pārkāpumiem saistīto zaudējumu pie
dziņas prāvu. Saņemtās atsauksmes palīdzēs Komisijai lemt, vai ir jāveic pasākumi, lai 
veicinātu šādu prasību skaita pieaugumu, un kādi pasākumi šajā nolūkā būtu vispiemē
rotākie.

B — ek lĪguma 81., 82. un 86. panta piemērošana

1. enerģētika, smagā, ķīmijas un farmācijas rūpniecība

1.1. Enerģētika

Nozaru izmeklēšana gāzes un elektroenerģijas apgādes nozarē

35. Pats svarīgākais ES konkurences noteikumu piemērošanas pasākums enerģēti
kas nozarē 2005. gadā ir bijis nozaru izmeklēšanas sākums gāzes un elektroenerģijas 
apgādes nozarē. Komisija 13. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu20 sākt nozaru izmeklēšanu 
gāzes un elektroenerģijas apgādes nozarē saskaņā ar Komisijas pilnvarām, ko paredz 
17. pants Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003. Nozaru izmeklēšanas pamatojums ir izklās
tīts konkurences komisāra paziņojumā, kam pievienojas enerģētikas komisārs21.
36. Nozaru izmeklēšana ir daļa no Komisijas centieniem atjaunināt Lisabonas 
stratēģiju, kuras mērķi ir sekmēt saimniecisko izaugsmi, celt nodarbinātības līmeni un 
pārvērst Eiropas Savienības tautsaimniecību par “konkurētspējīgāko un dinamiskāko 
uz zināšanām pamatoto tautsaimniecību pasaulē”. Lai palīdzētu no jauna izvērst Lisabo
nas stratēģiju, Komisija ir nolēmusi panākt aktīvāku konkurences noteikumu piemēro

�9 Lieta C-453/99 Courage pret Crehan, 200�, Recueil I-6297. lpp.
20 Komisijas 2005. gada �3. jūnija Lēmums (EK) Nr. C(2005)�682 par izmeklēšanas sākšanu gāzes un 

elektroenerģijas apgādes nozarē saskaņā ar �7. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. �/2003. Skatīt: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf

2� Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communication_
en.pdf
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šanu, tostarp veicot nozaru novērtējumu, lai nodrošinātu Eiropas tirgu atvērtību un 
konkurētspēju, jo īpaši enerģētikas nozarē22.
37. Izmeklēšana skar nesen liberalizēto gāzes un elektroenerģijas apgādes nozari. 
Tirgus integrācijas tempi ir bijuši nepiedodami gausi, un līdz šim nav izdevies ievērojami 
ietekmēt abām nozarēm tik raksturīgo augsto koncentrācijas līmeni. Cenas 2004. un 
2005. gadā ir ievērojami cēlušās, un pasūtītāji arvien biežāk sūdzas par piegādātāju nespē
ju nodrošināt konkurētspējīgus piedāvājumus. Šāda situācija liecina, ka tirgus nedarbojas 
pietiekami labi, tādēļ izmeklēšanas sākums saskaņā ar 17. pantu Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1/2003 un Komisijas rīcībā esošo izmeklēšanas instrumentu izmantošana ir pamatoti.
38. Elektroenerģijas apgādes nozarē izmeklēšana skar galvenokārt cenu veidoša
nas mehānismu elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū, elektroenerģijas ražošanu 
un piegādi un faktorus, kas nosaka ražotāju piegādes un cenu stratēģiju. Īpaša uzmanība 
ir veltīta, lai noskaidrotu, vai elektroenerģijas ražotājiem ir būtiska tirgus ietekme un vai 
tie var iespaidot elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas. Lai veiktu šādu novērtēju
mu, visticamāk būs jāizmanto ekonometriskā analīze. Turklāt ir paredzēts sīkāk izpētīt 
šķēršļus, kas kavē tirgus pieejamību un elektroenerģijas pārrobežu plūsmu, piemēram, 
šķēršļus, ko var radīt dažu dalībvalstu ilgtermiņa piegādes līgumi un valstu energosistē
mu starpsavienojumu juridiskie un darbības režīmi.
39. Gāzes apgādes nozarē izmeklēšana skar galvenokārt ilgtermiņa importa līgu
mus, apmaiņas līgumus un šķēršļus, kas kavē gāzes pārrobežu plūsmu. Sīkāk ir pare
dzēts pētīt arī balansēšanas prasības, kas attiecas uz gāzes pārvades tīklu lietotājiem un 
gāzes uzglabāšanu, kā arī pakārtoto tirgu ilgtermiņa līgumus un to ietekmi uz piegādā
tāja maiņas izmaksām un iekļūšanu tirgū.
40. Gāzes piegādes nozares un elektroenerģijas piegādes nozares izmeklēšana ap
tver atšķirīgus jautājumus, jo konkurence šajās nozarēs atrodas dažādās attīstības stadi
jās, turklāt šīm nozarēm ir gluži atšķirīgas ražošanas struktūras. Tomēr izmeklēšanā 
Konkurences ĢD ņems vērā starp šīm nozarēm pastāvošās saiknes. Jo gāzi arvien vairāk 
izmanto kā galveno kurināmo elektroenerģijas ražošanā, un konkurētspējīgāks gāzes 
tirgus varētu tūlītēji un labvēlīgi ietekmēt elektroenerģijas tirgu.
41. Konkurences ĢD mērķis ir atklāt, vai šķietami traucētās gāzes un elektroenerģijas 
tirgus darbības cēlonis ir EK Līguma 81., 82. un 86. panta noteikumu pārkāpumi, un tādā 
gadījumā Komisija varētu veikt aktīvus korektīvus pasākumus. Pamatojoties uz izmeklēša
nā iegūtajiem faktiem un no tiem izrietošajām tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma 
prioritātēm, Konkurences ĢD bez kavēšanās izskatīs ikvienu ar EK Līguma 81., 82. un 
86. pantu saistīto lietu. Jādomā, ka izmeklēšanas rezultāti palīdzēs arī novērtēt pašreizējā 
tiesiskā regulējuma efektivitāti gāzes un elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesā.
42. Gatavojoties izmeklēšanai, Konkurences ĢD ir apspriedies ar nozaru apvienī
bām, patērētāju grupām, citiem Komisijas dienestiem (tostarp Transporta un enerģētikas 
ĢD), kā arī ar valsts konkurences iestādēm (VKI) un valsts regulējošajām iestādēm (VRI) 
un to Eiropas pārstāvjiem, lai precīzi virzītu izmeklēšanu un nodrošinātu tās efektivitāti. 

22 Paziņojums Eiropadomes pavasara sanāksmei — Sadarbība izaugsmei un darbavietu attīstībai — 
jauns posms Lisabonas stratēģijā, COM(2005) 24, 2.2.2005. Skatīt jo īpaši 8. un �9. lpp.
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Konkurences ĢD mērķis ir nodrošināt visa izmeklēšanas procesa pārredzamību. Pēc sā
kotnējās apspriežu rezultātu analīzes Komisija ar galvenajām nozaru problēmām ir iepa
zīstinājusi vairāku forumu dalībniekus, jo īpaši 1. decembra Enerģētikas padomes sanāk
smes dalībniekus — šajā sanāksmē Komisija ir arī sniegusi ziņojumu par enerģētikas 
nozares liberalizācijas tiesisko instrumentu kopuma īstenošanu. Galvenās apzinātās prob
lēmas ir nosauktas Konkurences ĢD Problēmu dokumentā23, un tās ir saistītas ar augsto 
koncentrācijas līmeni, vertikālu tirgus slēgšanu, tirgus integrācijas trūkumu, pārredzamī
bas trūkumu un cenu veidošanas mehānismu. Komisija 2006. gada sākumā ir paredzējusi 
nākt klajā ar sākotnējo ziņojumu, kam sekos intensīvas atklātas apspriedes. Galīgo ziņoju
mu par izmeklēšanu enerģētikas nozarē ir paredzēts publicēt 2006. gada beigās.
43. Nozaru izmeklēšana ievērojami stiprina Komisijas iespējas aktīvi veicināt kon
kurenci nesen liberalizētajā gāzes un elektroenerģijas apgādes nozarē, taču, lai sekmētu 
liberalizācijas procesu, 2005. gadā saistībā ar konkrētām lietām Komisija ir enerģiski 
īstenojusi arī tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumus.

Ilgtermiņa gāzes piegādes līgumi pakārtotajos tirgos

44. Īpaša problēma, kas ir radusies pēc gāzes nozares atvēršanas konkurencei 
2005. gadā, ir pakārtoto tirgu iespējamā slēgšana, ko var izraisīt ilgtermiņa gāzes piegā
des līgumi starp tradicionālajiem piegādātājiem, no vienas puses, un sadales uzņēmu
miem un rūpnieciskiem un komerciāliem lietotājiem, no otras puses.
45. Ilgtermiņa līgumi neļauj pasūtītājiem izvēlēties alternatīvus piegādātājus, kas 
var piedāvāt izdevīgākus piegādes nosacījumus. Dažkārt spēkā esošo līgumu termiņš 
beidzas pēc daudziem gadiem, tādēļ attiecīgie pasūtītāji nevar gūt labumu no nozarē 
pieaugošās konkurences. Turklāt gāzes piegādes tirgū ir vērojama arī liela apjoma eko
nomija, ko rada, piemēram, balansēšanas un elastīguma augstās izmaksas, kas relatīvi 
samazinās, pieaugot piegādātās gāzes apjomam. Tādējādi ilgtermiņa līgumi pakārtota
jos tirgos var arī kavēt alternatīvu piegādātāju iespējas radīt pietiekamu tirgus daļu, lai 
varētu efektīvi konkurēt. Šādi ilgtermiņa līgumi tādējādi var slēgt piekļuvi tirgum un 
radīt konkurences problēmas gadījumos, kad bez tiem var iztikt, jo tie nav vajadzīgi, lai 
radītu kompensējošas priekšrocības patērētājiem.
46. Konkurences ĢD un VKI un VRI divas reizes ir apsprieduši pakārtoto tirgu 
ilgtermiņa līgumu problēmu Eiropas Konkurences iestāžu tīkla (EKT) Enerģētikas 
apakšgrupā. Bundeskartellamt vispirms bija publicējis ziņojumu par problēmām, ko 
rada ilgtermiņa līgumi tajā tirgus daļā, kas piegādā gāzi vietējiem uzņēmumiem Vācijā 
(Stadtwerke). Tad tas sāka sarunas ar 15 lielākajiem šā tirgus piegādātājiem, lai to piegā
des līgumiem noteiktu konkrētus termiņa ierobežojumus. Šīs sarunas pārtrūka 15. sep
tembrī, un Bundeskartellamt ir paziņojis, ka sāks oficiālu aizlieguma procedūru24. Kon
kurences ĢD izmeklē arī lietu, kas ir saistīta ar ilgtermiņa gāzes piegādes līgumiem 
Beļģijas tirgū.

23 Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/issues_paper 
�5��2005.pdf

24 http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml
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Teritoriālo aizliegumu lietas

47. Konkurences ĢD 2005. gadā ir turpinājis pielikt pūles, lai panāktu, ka pirms
liberalizācijas komerciālā prakse enerģētikas tirgū negrauj liberalizācijas procesu. Šie 
pūliņi vainagojās ar panākumiem, kad tika atcelti teritoriālie aizliegumi līgumos, ko ar 
vairākiem svarīgiem vēsturiskiem ES vairumtirgotājiem ir noslēdzis Gazprom. Terito
riāli aizliegumi neļauj gāzes importētājiem eksportēt gāzi uz pārējām dalībvalstīm un/
vai mazina importētāju ieinteresētību to darīt, tādējādi kavējot tirgus integrāciju un 
konkurenci vadošo vairumtirgotāju vidū.
48. Konkurences ĢD 2003. gadā ir izdevies panākt, ka Gazprom un Itālijas naftas un 
gāzes uzņēmums Eni Spa25 apņemas pārtraukt šādu praksi. Februārī26 Konkurences ĢD ir 
panācis uzlabojumus gāzes piegādes līgumos starp Austrijas vadošo gāzes vairumtirgotāju 
OMV un Krievijas gāzes ražotāju Gazprom. Konkrēti grozījumi paredz, ka Gazprom vairs 
neaizliegs OMV pārdot no Gazprom nopirkto gāzi ārpus Austrijas un Gazprom varēs brīvi 
pārdot gāzi citiem Austrijas pasūtītājiem, vispirms nepiedāvājot to OMV (t.s. pirmpirku
ma tiesības). OMV ir arī piekritis ieguldīt līdzekļus, lai celtu TAG cauruļvada jaudu — pa 
šo cauruļvadu Krievijas gāzi transportē caur Austriju uz Itāliju. Šis rezultāts līdzinās  
2003. gadā panāktajam rezultātam Eni lietā. OMV apņemšanās pēc būtības ir identiskas 
solījumiem, ko Komisijai 2003. oktobrī ir devis Eni, kas arī ir TAG cauruļvada akcionārs. 
Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija ir nolēmusi šo izmeklēšanu izbeigt.
49. Jūnijā27 Konkurences ĢD ir izbeidzis izmeklēšanu saistībā ar gāzes piegādes 
līgumiem starp Gazprom un Vācijas lielāko E.ON grupas vairumtirdzniecības uzņēmu
mu E.ON Ruhrgas AG, panākot, ka no šiem līgumiem svītro teritoriālā aizlieguma klau
zulas. Turklāt Gazprom vairs nebūs jāievēro “priviliģētākā pasūtītāja” klauzulas, kas līdz 
šim bija iekļautas šajos līgumos. Šīs klauzulas lika Gazprom piedāvāt Ruhrgas tādus pa
šus nosacījumus, kādus tas Vācijas vairumtirgū piedāvā Ruhrgas konkurentiem.
50. Šo divu lietu izbeigšana nozīmē, ka tagad Komisija ir pabeigusi izmeklēt visas 
2001. gadā sāktās lietas saistībā ar Krievijas gāzes eksporta ierobežojumiem (Austrijā, 
Francijā, Vācijā, Itālijā un Nīderlandē). Izmeklēšana, kas arī ir sākta 2001. gadā, vēl tur
pinās saistībā ar Alžīrijas gāzi, ko importē Itālijas un Spānijas uzņēmumi.

Tiesiskais regulējums

51. Komisija 2005. gadā ir turpinājusi gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus tie
siskā regulējuma izstrādi. Padome un Parlaments 28. septembrī ir pieņēmuši regulu par 
trešo pušu piekļuves nosacījumiem dabasgāzes pārvades tīkliem, ar kuru ir iecerēts uz
labot jaunu tirgus dalībnieku pārrobežu tirdzniecības iespējas28. Ir paredzēts 2006. gada 
sākumā pieņemt direktīvu par piegāžu drošību un infrastruktūras attīstību elektroener

25 Ziņojums par konkurenci, 2003. gads, 98. punkts.
26 Preses paziņojums IP/05/�95, �7.2.2005.
27 Preses paziņojums IP/05/7�0, �0.6.2005.
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Regula (EK) Nr. �775/2005 par dabasgā-

zes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem (OV L 289, 3.��.2005., �. lpp.).
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ģijas nozarē29. Ar šo direktīvu ir iecerēts nodrošināt uzticamu tiesisko regulējumu, kas 
veicinās jaunus ieguldījumus elektroenerģijas ražošanā un tās infrastruktūrā.
52. Komisija 2005. gadā ir turpinājusi pielikt pūles, lai nodrošinātu, ka dalīb
valstis īsteno Otro gāzes30 un Otro elektroenerģijas31 direktīvu, kas ir uzskatāmas 
par enerģētikas tirgus liberalizācijas procesa tiesiskā regulējuma stūrakmeņiem. 
Šajā ziņā ir gūti ievērojami panākumi. Saskaņā ar Otro gāzes un Otro elektroenerģi
jas direktīvu Komisijai līdz 2005. gada beigām bija jāziņo par paveikto iekšējā gāzes 
un elektroenerģijas tirgus izveidē. Komisija ir iesniegusi ziņojumu Enerģētikas pa
domei 1. decembrī. Tas saskan ar Konkurences ĢD veikto nozaru izmeklēšanas ana
līzi, un tajā ir ieteikts pirms lēmuma pieņemšanas par trešā liberalizācijas tiesību 
aktu kopuma izstrādi 2006. gada beigās veikt izpēti valstīs.
53. Arī Tiesa ir palīdzējusi noskaidrot dažus svarīgus tiesiskā regulējuma as
pektus, 7. jūnijā pasludinot spriedumu VEMW lietā32. Lai gan lieta attiecas konkrē
ti uz Nīderlandē ieejošo starpsavienojumu jaudas ilgtermiņa rezervēšanu, tā nopiet
ni ietekmē daudzus vēsturiskus starpsavienojumu jaudas ilgtermiņa rezervēšanas 
līgumus, kas turpināja pastāvēt pēc Pirmās elektroenerģijas direktīvas33 spēkā stā
šanās.
54. Tiesa ir atzinusi, ka saskaņā ar Nīderlandes tiesisko regulējumu atļautā 
prioritārā piekļuve par labu vēsturiskiem piegādes līgumiem (šajā gadījumā tie ap
tver 23 % no kopējās starpsavienojumu jaudas) ir diskriminācija, ko aizliedz 
1996. gada elektroenerģijas direktīva, jo šīs direktīvas 7. un 16. pants nosaka, ka pret 
visiem vecajiem un jaunajiem tīklu lietotājiem ir jāievēro vienāda attieksme. Tiesa 
pastāv uz šādu nostāju, jo uzskata, ka jebkāda cita interpretācija varētu apdraudēt 
pāreju no monopolistiska un sadalīta tirgus uz atvērtu un konkurējošu tirgu. Tiesas 
spriedumā ir teikts arī, ka saskaņā ar direktīvu saistībā ar pastāvošajiem līgumiem 
Nīderlande būtu varējusi lūgt atbrīvojumu, bet nav to laicīgi izdarījusi.
55. Šim spriedumam varētu sekot citas valsts līmeņa tiesas prāvas un VRI rīcī
ba. Attiecībā uz konkurences noteikumu piemērošanas nodrošinājumu šis sprie
dums paver durvis citām iespējamām lietām, ko varētu ierosināt Konkurences ĢD, 
lai gan Tiesas spriedums tieši neattiecas uz konkurences jautājumiem.

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 89/2005/EK par pasākumiem, kas jāveic, lai garantētu 
drošas elektroenerģijas piegādes un infrastruktūras ieguldījumus.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem noteiku-
miem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L �76, 
�5.7.2003., 57. lpp.).

3� Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem noteiku-
miem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L �76, 
�5.7.2003., 37. lpp.).

32 Lieta C-�7/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water un citi pret Directeur van de Dienst uitvoering 
en toezicht energie.

33 Eiropas Parlamenta un Padomes �996. gada �9. decembra Direktīva 96/92/EK par kopīgiem notei-
kumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (OV L 27, 30.�.�997., 20. lpp.).
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56. Jādomā, ka nozaru izmeklēšana ļaus Konkurences ĢD gūt plašu pārskatu par 
konkrētiem, ar ilgtermiņa rezervēšanu saistītiem faktiem un lemt, vai būtu vajadzīga 
papildu izmeklēšana.
57. Visbeidzot, 2005. gadā ir sākta arī tirdzniecība ar oglekļa dioksīda emisijas 
tiesībām34. Lai arī tā neskar enerģētikas nozari vien, elektroenerģijas piegādes tirgū tās 
sekas, iespējams, ir izjūtamas visskaidrāk. Šķiet, ka emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 
ir ietekmējusi elektroenerģijas cenas, jo elektroenerģijas ražotāji daļēji pieskaita cenu 
par emisijas tiesībām pie cenas, kas jāmaksā galapatērētājiem. Atsevišķi elektroenerģijas 
patērētāji ir sūdzējušies, ka cenu kāpums nebija pieļaujams, jo emisijas tiesības pārsvarā 
ir piešķirtas bez maksas.

Repsol

58. Lai gan 2005. gadā Komisijas prioritāte ir bijusi nesen liberalizētā gāzes un 
elektroenerģijas apgādes nozare, ir turpinājušies arī pasākumi pret pārkāpumiem citās 
enerģētikas nozarēs, piemēram, motordegvielas izplatīšanas jomā.
59. Komisija 2004. gada 20. oktobrī ir publicējusi paziņojumu35 saskaņā ar 
27. panta 4. punktu Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to saistību tirgus pārbaudi, ko atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktam bija iesniedzis Repsol C.P.P. (tālāk tekstā 
“Repsol”). Veicot izmeklēšanu saistībā ar EK Līguma 81. pantu, Komisija ir pētījusi, kā 
Repsol noslēgtajos izplatīšanas līgumos ir piemērotas motordegvielas piegādes ekskluzi
vitātes klauzulas, kas bija novedušas pie Spānijas motordegvielas vairum un mazumtir
gus slēgšanas. Par līgumiem Komisijai sākotnēji bija paziņots, bet 2004. gada 1. maijā šī 
paziņošana tika izbeigta.
60. Komisija 2004. gada 17. jūnijā ir nosūtījusi Repsol sākotnējo, saskaņā ar Regu
las (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu veikto novērtējumu.
61. Šajā sākotnējā novērtējumā ir teikts, ka tirgus pieejamība ir apgrūtināta un 
Repsol noslēgtie līgumi lielā mērā veicina iespējamu tirgus slēgšanu, jo tie piesaista lielu 
tirgus daļu Repsol, turklāt tie ir ilgtermiņa līgumi (jo īpaši “nomas” un “lietošanas” līgu
mi, saskaņā ar kuriem Repsol uz laiku iegūst īpašuma tiesības, ir noslēgti uz termiņu no 
25 līdz 40 gadiem).
62. Repsol piedāvātās saistības ļauj virknei izplatītāju, ar kuriem ir noslēgti “no
mas” vai “lietošanas” līgumi, lauzt šos līgumus pirms termiņa beigām ar noteikumu, ka 
šie izplatītāji samaksā Repsol kompensāciju. Repsol apņemas arī neslēgt ar DODO36 sta
cijām jaunus līgumus, kuru termiņš pārsniedz piecus gadus, un līdz 2006. gada beigām 
neiegādāties nevienu jaunu DODO staciju. Piedāvāto saistību izpildi pārrauga Repsol 
iecelta pilnvarota persona.

34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada �3. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sil-
tumnīcas efekta radīto gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā un groza Padomes Direk-
tīvu 96/6�/EK (OV L 275, 25.�0.2003., 32. lpp.).

35 OV C 258, 20.�0.2004., 7. lpp.
36 DODO stacijas — izplatītāji ir gan šo staciju īpašnieki, gan operatori.
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63. Pēc iepazīšanās ar piedāvāto saistību tirgus pārbaudes rezultātiem Repsol ir 
iesniedzis pārskatītas saistības, un Komisija plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, ar kuru pārskatītās saistības kļūtu saistošas.

1.2. Smagā rūpniecība

ALROSA un De Beers tirdzniecības līgums

64. Komisija 3. jūnijā ir publicējusi paziņojumu37 saskaņā ar 27. panta 4. punktu 
Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to saistību38 tirgus pārbaudi, ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 
1/2003 9. panta 1. punktam bija piedāvājuši uzņemties ALROSA un De Beers. Veicot 
izmeklēšanu saistībā ar EK Līguma 81. un 82. pantu un EEZ līguma 53. un 54. pantu, 
Komisija ir pētījusi šo divu uzņēmumu starpā noslēgto tirdzniecības līgumu — abi uz
ņēmumi aktīvi darbojas neapstrādātu dimantu ieguves un piegādes nozarē. Par līgumu 
Komisijai sākotnēji bija paziņots, bet 2004. gada 1. maijā šī paziņošana tika izbeigta.
65. Komisija 2003. gada janvārī un jūlijā ir nosūtījusi abiem uzņēmumiem adresē
tus iebildumu paziņojumus, kas vienlaikus ir sākotnējais, saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu veiktais novērtējums.
66. Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu De Beers pasaules neapstrādāto dimantu 
tirgū ieņem dominējošu stāvokli. Noslēdzot pieminēto tirdzniecības līgumu ar savu lie
lāko konkurentu ALROSA, De Beers iegūtu kontroli pār svarīgu neapstrādāto dimantu 
tirgus piegādes avotu un varētu piekļūt paplašinātam dimantu spektram, kas citādi ne
būtu iespējams. Tas, no vienas puses, likvidētu ALROSA kā piegādes avotu ārpus Krie
vijas tirgus un pastiprinātu jau pastāvošo De Beers tirgus ietekmi, kas savukārt kavētu 
konkurenci vai konkurences attīstību neapstrādāto dimantu tirgū.
67. Sākotnējā novērtējumā ir arī norādīts, ka saskaņā ar minēto tirdzniecības līgu
mu lielākais dimantu ražotājs pasaulē De Beers izplatītu apmēram pusi no sava lielākā 
konkurenta produkcijas. Ņemot vērā, ka tirdzniecības apjoms būtu ievērojams un ka 
līgums ir noslēgts starp diviem lielākajiem uzņēmumiem, kas darbojas neapstrādāto 
dimantu tirgū, konkurence šajā tirgū tirdzniecības līguma rezultātā būtu ievērojami vā
jināta.
68. ALROSA un De Beers piedāvātās saistības paredz pakāpeniski samazināt kopī
gi pārdoto neapstrādāto dimantu vērtību līdz 700 miljoniem ASV dolāru 2005. gadā, 
līdz 625 miljoniem 2006. gadā, līdz 550 miljoniem 2007. gadā, līdz 475 miljoniem 
2008. gadā, līdz 400 miljoniem 2009. gadā un līdz 275 miljoniem, sākot ar 2010. gadu. 
Saistībā ar cenu noteikumiem, šķirošanu un novērtēšanu De Beers un ALROSA apņemas 
noslēgt līgumu, kas pamatā līdzinātos jau minētajam tirdzniecības līgumam. Piedāvāto 
saistību izpildi pārrauga attiecīgi ALROSA and De Beers ieceltas pilnvarotas personas.

37 OV C �36, 3.6.2005., 32. lpp.
38 Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_38�
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69. Ņemot vērā piedāvāto saistību tirgus pārbaudes rezultātus, Komisija apsver to, 
vai jāpieņem lēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, ar kuru 
pārskatītas saistības kļūtu saistošas.

1.3. Ķīmijas nozare

70. Konkurences ĢD 2005. gadā ir veicis vairāku ķīmijas nozares likumdošanas 
priekšlikumu konkurences ietekmes novērtējumu, piemēram, šajā sakarā pārbaudot pa
redzētos grozījumus Augu aizsardzības Direktīvā 91/414/EEK39, kas regulē augu aizsar
dzības līdzekļu laišanu tirgū, un Komisijas priekšlikumu regulai par ķīmisko vielu reģis
trāciju, novērtējumu, lietošanas atļaujām un aizliegumiem40 (REACH), kas paredz 
aptuveni 30 000 jau pazīstamu, kā arī jaunu ķīmisku vielu reģistrāciju.
71. Veicot konkurences ietekmes novērtējumu, kas turpinās, jo likumdošanas pro
cesā tiesību aktu formulējums var mainīties, Konkurences ĢD galvenokārt ir centies 
nodrošināt, lai šie likumdošanas priekšlikumi un jo īpaši ar tiem saistītās rūpniecības 
nozares izmaksas neradītu konkurences traucējumus.

1.4. Farmācijas nozare

Konkurence nepatentētu medikamentu jomā

72. Komisija jo īpaši saistībā ar Lisabonas stratēģiju piešķir svarīgu nozīmi konku
rētspējīgai Eiropas farmācijas nozarei. Ir jānodrošina novatorisku preparātu intelektuālā 
īpašuma tiesību stingra aizsardzība, lai uzņēmumi varētu kompensēt savus pētniecības 
un attīstības izdevumus un lai tiktu atalgoti to novatoriskie centieni. Tomēr, ja uzņēmu
mi cenšas nelikumīgi paildzināt šo aizsardzību, tas kavē jauninājumus un var izrādīties 
nopietns ES konkurences noteikumu pārkāpums. Farmācijas nozarē konkurence, ko 
rada nepatentēti medikamenti, kurus pēc patenta termiņa beigām sāk ražot trešās puses, 
parasti sekmē turpmākus jauninājumus.
73. Izmeklējot AstraZeneca lietu (skatīt 2. logu) un paralēli šai lietai, Konkurences 
ĢD rīcībā ir nonākusi informācija par darbībām, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci 
un kuru mērķis ir izslēgt no konkurences nepatentētus medikamentus vai kavēt šādu 
medikamentu radīto konkurenci. Šī informācija ir likusi intensīvāk pārraudzīt konku
renci nepatentēto medikamentu jomā.

Paralēla farmaceitisko līdzekļu tirdzniecība

74. Komisija uzskata paralēlu farmaceitisko līdzekļu tirdzniecību par arbitrāžas 
līdzekli starp dalībvalstīm, kur ir augstas cenas, un dalībvalstīm, kur cenas ir zemas, tā
dējādi palīdzot radīt kopēju farmaceitisko līdzekļu tirgu. EK Līguma 81. panta piemēro
šanu piegādes kvotu sistēmām, kas ierobežo vai padara neiespējamu tirdzniecību dalīb

39 Padomes �99�. gada �5. jūlija Direktīva 9�/4�4/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV 
L 230, �9.8.�99�., �. lpp.).

40 COM(2003) 644 galīgā redakcija.
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valstu starpā, Eiropas tiesas ir aplūkojušas šaurā nozīmē, pamatojoties uz apgalvojumu, 
ka šādas sistēmas ir uzņēmumu vienpusēja rīcība.
75. Tomēr vienpusējām piegādes kvotu sistēmām var piemērot EK Līguma 
82. pantu. Taču tādā gadījumā nedrīkst aizmirst par šādu sistēmu iespējamu objektīvu 
attaisnojumu.

2. logs. astraZeneca — valdĪBas noteikto procedūru 
ļaunprātĪga iZmantošana farmācijas noZarē

Komisija 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu, ar ko uzņēmumiem AstraZeneca AB un 
AstraZeneca Plc (“AZ”) uzliek naudas sodu 60 miljonu euro apmērā par EK Līguma 
82. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpumu, ļaunprātīgi izmantojot valsts no
teiktās procedūras un tiesisko regulējumu virknē EEZ valstu ar mērķi izslēgt nepa
tentētu medikamentu ražotājus un paralēlus tirgotājus no konkurences ar AZ pret
čūlas preparātu Losec1. Nosakot sodu, Komisija ir ņēmusi vērā, ka dažus ļaunprātīgās 
izmantošanas aspektus, t.i., valdības noteikto procedūru ļaunprātīgu izmantošanu, 
var uzskatīt par jauniem aspektiem.

1. iesaistītie tirgi

Iesaistītie tirgi ir valstu tirgi, kur pārdod tā sauktos protonu sūkņa inhibitorus (PPI), 
recepšu medikamentus, ko lieto ar skābēm saistītu kuņģa un zarnu trakta slimību 
(piemēram, kuņģa čūlas) ārstēšanā. AZ Losec bija pirmais PPI.

2. AZ dominējošais stāvoklis iesaistītajos valstu PPi tirgos

Komisijas atzinumi par dominējošu stāvokli iesaistīto valstu tirgos attiecīgajos ga
dos cita starpā pamatojas uz AZ lielo tirgus daļu un PPI tirgus vadošā izplatītāja 
statusu. Iniciatori farmācijas līdzekļu tirgū parasti saviem preparātiem var panākt 
un uzturēt augstākas cenas nekā vēlāki jaunpienācēji. Komisijas lēmumā ir apskatīts 
arī jautājums par pircējiem monopsonijas situācijā (t.i., valsts veselības aizsardzības 
sistēmām) un cenu regulējumu. Komisijas lēmumā ir atzīmēts, ka, pastāvot monop
sonijai, pircēju ietekme uz uzņēmumiem, kas piedāvā patiešām novatoriskus jaunus 
produktus (piemēram, Losec), ir ievērojami vājināta. Turklāt, pastāvot monopsoni
jai, pircēji nevar kontrolēt piekļuvi tirgum.

3. Tiesiskā regulējuma sistēmas ļaunprātīga izmantošana

Pirmkārt, AZ ir ļaunprātīgi izmantojis 1992. gadā pieņemto Padomes Regulu2, ar 
kuru ievieš papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (SPC), saskaņā ar kuru var paga

� Preses paziņojums IP/05/737, �5.6.2005.
2 Padomes �992. gada �8. jūnija Regula (EEK) Nr. �768/92 par papildu aizsardzības sertifikātu 

ieviešanu attiecībā uz zālēm (OV L �82, 2.7.�992.,�. lpp.).
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rināt ar patentu noteikto farmaceitisko līdzekļu aizsardzības termiņu. Ļaunprātīgā 
izmantošana principā ir bijusi patentu biroju maldināšana vairākās EEZ valstīs, ko, 
sākot no 1993. gada vidus, AZ ir izmantojis saistībā ar SPC piemērojumu omepra
zolam (AZ preparāta Losec aktīvā viela). Pateicoties šai maldinošajai informācijai, 
AZ vairākās valstīs ieguva papildu aizsardzību. Tādējādi tika kavēta lētāku, nepa
tentētu Losec variantu ienākšana tirgū, līdz ar to radot izmaksas veselības aizsardzī
bas sistēmām un patērētājiem.
Komisija ir atzinusi, ka šādu procedūru un regulējuma izmantošanu īpašos ga
dījumos var uzskatīt par ļaunprātīgu, jo sevišķi situācijās, kad iestādēm vai 
institūcijām, kas piemēro šīs procedūras, ir maza rīcības brīvība vai tās nav 
vispār.
Tas, ka saskaņā ar citiem juridiskiem noteikumiem pastāv tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi, pats par sevi nevar izslēgt EK Līguma 82. panta piemērošanu arī tad, ja 
minētie noteikumi aptver izslēdzošās uzvedības aspektus. Komisija savā lēmu
mā ir atzinusi, ka nav pamata ierobežot konkurences tiesību aktu piemērojamī
bu, attiecinot tos vienīgi uz situācijām, kad ar nesaderīgo uzvedību nav pārkāp
ti citi tiesību akti un kad nepastāv citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

4. Medikamentu tirdzniecības atļauju piešķiršanas procedūru 
 ļaunprātīga izmantošana

Otrkārt, ļaunprātīga izmantošana ir notikusi 90. gadu beigās, kad AZ Dānijā, Norvē
ģijā un Zviedrijā ir izņēmis no tirgus Losec kapsulas un šajās trīs valstīs laidis tirgū 
Losec MUPS tabletes, vienlaikus pieprasot Losec kapsulu tirdzniecības atļaujas pārre
ģistrāciju.
Ar šo selektīvo pārreģistrāciju nepatentēto zāļu ražotājiem un paralēliem tirgotā
jiem tika atņemta atsauces tirgus tirdzniecības atļauja, kas tolaik (strīdīgi) bija vaja
dzīga, lai varētu ienākt un/vai palikt tirgū.
Komisija ir atzinusi, ka, šādi rīkojoties, AZ ir vēlējies pagarināt un daļēji tam arī ir 
izdevies faktiski pagarināt piešķirto aizsardzību vēl ilgi pēc termiņa, ko paredz pie
mērojamie noteikumi.
Šo otro ļaunprātīgo izmantošanu arī raksturo vēlme izspiest konkurentus no tirgus 
situācijā, kad saskaņā ar tiesisko regulējumu pastāv ierobežota iesaistīto iestāžu rī
cības brīvība vai tās nav vispār. Uzņēmumiem, kas ieņem dominējošu stāvokli, at
tiecībā uz citu pušu tirgus pieejamību ir īpašs pienākums izmantot savas sevišķās 
privātās vai valstiskās priekšrocības, rīkojoties saprātīgi.
Komisija savā lēmumā ir atzīmējusi, ka parastā situācijā kāda preparāta laišana tir
gū, izņemšana no tirgus vai tā pārreģistrācijas pieprasījums pats par sevi nebūtu 
uzskatāms par ļaunprātīgu rīcību.
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2. informācijas, sakaru un mediju joma

2.1. Elektroniskie sakari un pasta pakalpojumi

Mobilo tālruņu viesabonēšanas maksa

76. Saistībā ar viesabonēšanu (t.i., maksu par mobilo tālruņu lietošanu, ceļo
jot ārvalstīs) Komisija 10. februārī ir nosūtījusi iebildumu paziņojumus Vācijas 
mobilo sakaru tīkla operatoriem T-Mobile International AG & Co. KG (T-Mobile) 
un Vodafone D2 GmbH (Vodafone). Iebildumi attiecas uz starptautiskās viesabonē
šanas vairumtirdzniecības tarifiem, ko gan T-Mobile, gan Vodafone piemēro ārval
stu mobilo sakaru tīklu operatoriem (tā sauktie starpoperatoru tarifi — IOT). Ko
misijas sākotnējie secinājumi saistībā ar izmeklēšanu T-Mobile lietā liecina, ka 
T-Mobile laikposmā no 1997. gada vismaz līdz 2003. gada beigām ir ļaunprātīgi 
izmantojis savu dominējošo stāvokli starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdz
niecības pakalpojumu nodrošināšanas jomā Vācijā, savā tīklā piemērojot negodī
gas un pārlieku augstas cenas. Saistībā ar Vodafone tarifiem laikposmā no 
2000. gada vismaz līdz 2003. gada beigām Komisija ir nonākusi pie tādiem pašiem 
sākotnējiem secinājumiem.

Platjoslas pakalpojumi

77. Platjoslas pakalpojumu jomā Komisija 2004. gadā ir piekritusi Deutsche 
Telekom AG (DT) piedāvātajām saistībām pārtraukt vietējo cilpu koplietošanas (lī
niju koplietošanas) limitu sašaurināšanu Vācijā, t.i., uzvedību, ko Komisija provizo
riski bija atzinusi par pielīdzināmu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgai izmantoša
nai41. Šim atzinumam sekoja vienošanās, kuras pamatā bija Deutsche Telekom 
lēmumā42 izklāstītā limitu sašaurināšanas metodika. Pēc apspriešanās ar Vācijas 
valsts regulējošo iestādi (VRI) Bundesnetzagentur (BNetzA) Komisija vienošanos 
apstiprināja un līniju koplietošanas maksa ievērojami samazinājās. Vēlāk vairāki 
uzņēmumi sāka veidot tīklus platjoslas pakalpojumu sniegšanai, izmantojot līniju 
koplietojumu. Tomēr DT ar 24. maija pieteikumu paziņoja BnetzA, ka atkal gatavo
jas paaugstināt līniju koplietošanas maksu. Pēc pārbaudes, kurā noskaidrojās, ka 
tādā gadījumā atkal notiktu pirms vienošanās konstatētā limitu sašaurināšana, Ko
misijas dienesti iejaucās un pieprasīja DT ievērot saistības. Lai Komisija nesāktu 
oficiālu tiesvedību, DT iesniedza BnetzA jaunu pieteikumu, kurā bija pieprasīti tādi 
paši tarifi kā 2004. gadā. Beidzot BnetzA, ar ko Komisijas dienesti šajā lietā cieši 
sadarbojās, ir apstiprinājis vairumtirdzniecības tarifus, kas ir zemāki par pieprasīta

4� Lieta COMP/38.436 QSC; Preses paziņojums IP/04/28�, �.3.2004.
42 Apvienotās lietas COMP/37.45�, 37.578 un 37.579 Deutsche Telekom (OV L 263, �4.�0.2003., 9. lpp.). 

Skatīt preses paziņojumu IP/03/7�7, 2�.5.2003. Lēmums ir pārsūdzēts PIT, lieta T-27�/03 (OV C 264, 
�.��.2003., 29. lpp.).
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jiem tarifiem un zemāki par tarifiem, kas DT bija jāpiemēro, lai izpildītu saistības43. 
Komisija uzskata, ka panāktie labākie ar līniju koplietošanu saistītie platjoslas pa
kalpojumu nodrošinājuma nosacījumi pozitīvi ietekmēs konkurenci, līdz ar to Vā
cijā pieaugs platjoslas pakalpojumu izplatība un galarezultātā paplašināsies patērē
tāju izvēles iespējas un samazināsies patērētāju izmaksas.

3G nozaru izmeklēšana

78. Septembrī Komisija ir pabeigusi nozaru izmeklēšanu saistībā ar konkurenci 
jaunu mobilo sakaru sistēmu tirgū — tie ir 3G sakari, ar kuru palīdzību var pārraidīt 
audovizuālu saturu. Nozaru izmeklēšanas rezultāti 27. maijā ir nodoti atklātībā, un tir
gus dalībnieki ir pauduši savus apsvērumus par izmeklēšanā gūtajiem atzinumiem.
79. Nozaru izmeklēšana, kas bija Komisijas un EBTA Uzraudzības iestādes kopīga 
ierosme, ir veikta 2004. gadā un 2005. gada pirmajā pusē un ir sākta tādēļ, ka Komisija 
vēlējās panākt, lai pret konkurenci vērstas darbības neierobežotu sporta pārraides, kas ir 
izšķirīgs jaunu mobilo pakalpojumu attīstības nosacījums. Izmeklēšanā ir vispusīgi pē
tīta sporta pārraižu mobilās apraides tiesību iegādē, tālākpārdošanā un ekspluatācijā 
iesaistīto pušu darbība.
80. Uz 2004. gadā izsūtīto aptaujas anketu jautājumiem ir atbildējušas aptuveni 
230 organizācijas. Turklāt, pētot apkopotos datus, Konkurences ĢD ir izanalizējis 50 
gadījumus, kad, pārdodot 3G tiesības, bija radušās ar konkurenci saistītas problēmas.
81. Nozaru izmeklēšanas rezultāti ir ļāvuši Komisijai gūt skaidru priekšstatu par 
pašreizējo tirgus attīstību un dominējošajiem tirdzniecības un ekspluatācijas modeļiem 
visā mobilās apraides platformu sporta pārraižu vērtības pieauguma ķēdē. Nozaru iz
meklēšanā un papildu pasākumos gūtie atzinumi ir izklāstīti ziņojumā, kurā ir apkopo
ti nozaru izmeklēšanas secinājumi44.
82. Ziņojumā ir izcelti vairāki nozaru izmeklēšanā atklāti uzņēmējdarbības prak
ses piemēri, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci, ierobežojot patērētāju iespējas iz
mantot novatoriskus mobilos sporta pārraižu pakalpojumus. Galvenā vērība ziņojumā 
ir pievērsta četrām galvenajām izmeklēšanas gaitā atklātajām konkurences problēmu 
jomām:
• Sasaiste: ietekmīgi mediju operatori nopērk visas pieprasītāko sporta notikumu 

audiovizuālās pārraides tiesības kopā, lai nodrošinātu ekskluzīvu visu platformu 
izmantošanu bez 3G tiesību izmantošanas vai tālākas iznomāšanas nolūka;

43 Skatīt preses paziņojumu IP/05/�033, 3.8.2005. Viens no iemesliem turpmākam līniju koplietošanas 
vairumtirdzniecības maksas samazinājumam ir BnetzA ex ante pārbaude saistībā ar limitu sašauri-
nāšanu, kuras pamatā bija DT izmaksas (tās ir Deutsche Telekom lēmuma pamatā) un (visticamāk, 
augstākās) efektīva operatora izmaksas. Tādējādi ir ņemtas vērā abas limitu sašaurināšanas pārbau-
des iespējas, kas ir izklāstītas Paziņojumā par konkurences noteikumu piemērošanu piekļuves līgu-
miem telekomunikāciju nozarē (OV C 265, 22.8.�998., 2. lpp.).

44 Ziņojums ir pieejams http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/inquiry/3g/index.html
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• Aizliegumi: mobilās apraides tiesībām ir uzlikti pārāk ierobežojoši nosacījumi (stin
gri laika ierobežojumi vai nevajadzīgi pārraižu garuma ierobežojumi), kas mazina 
3G pārraižu praktisko pieejamību;

• Kolektīvā pārdošana: 3G tiesības paliek neizmantotas, jo kolektīvās pārdošanas or
ganizācijām neizdodas pārdot atsevišķu sporta klubu 3G tiesības;

• Ekskluzivitāte: 3G tiesību ekskluzīva piešķiršana, kuras rezultātā ietekmīgi operatori 
monopolizē pieprasītāko sporta notikumu pārraides.

83. Tirgus dalībnieki ziņojumā ir aicināti pārskatīt savu uzņēmējdarbības praksi 
un laicīgi labot ar to saistītās sekas, kas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci. Ziņojumā 
ir arī teikts, ka Konkurences ĢD kopā ar iesaistītajām valsts konkurences iestādēm 
(VKI) pārbaudīs nozaru izmeklēšanā apzinātos valsts mēroga gadījumus, kas varētu ne
gatīvi ietekmēt konkurenci.

Apspriežu procedūra saskaņā ar Pamatdirektīvas (2002/21/EK) 7. pantu

84. Saskaņā ar ES elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tiesiskā regulējuma no
teikumiem45 valsts regulējošajām iestādēm (VRI), ievērojot ES konkurences tiesību aktu 
principus, ir jādefinē attiecīgie, valsts apstākļiem atbilstīgie elektronisko sakaru tirgi.
85. Pēc tirgus analīzes procedūras izpildes VRI jāpaziņo Komisijai par visiem re
gulatīvo pasākumu projektiem, kas attiecas uz attiecīgo tirgu definēšanu, par būtisku 
ietekmi tirgū (BIT), ja tāda ir, un ierosinātajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja tādi 
ir. Komisija var vai nu nākt klajā ar saviem apsvērumiem, kas VRI ir stingri jāievēro, vai 
arī likt VRI atcelt plānotos pasākumus gadījumos, kad definētais tirgus un/vai noteiktā 
BIT nav savienojama ar Kopienas tiesībām. Komisija 2005. gadā no VRI ir saņēmusi 201 
paziņojumu (ļoti būtisks pieaugums, salīdzinot ar 89 paziņojumiem 2004. gadā).
86. Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi vienu lēmumu, pieprasot atcelt paziņotos 
pasākumus46. Šajā lietā, kas attiecas uz vairumtirdzniecības fiksēto sakaru pieslēgumu 
Vācijā, VRI bija ieteikusi par operatoru iecelt Deutsche Telekom, jo tas ir operators ar 
BIT vairumtirdzniecības pieslēguma pakalpojumu nodrošināšanai savā tīklā. VRI bija 
secinājusi, ka, ņemot vērā Deutsche Telekom kompensējošo pirktspēju, 53 alternatīviem 
fiksēto sakaru tīkla operatoriem Vācijā nav BIT, lai gan vairumtirdzniecības pieslēguma 
pakalpojumu nodrošināšanā attiecīgi savos tīklos tie ieņem monopolstāvokli. Tomēr 
Komisija ir uzskatījusi, ka VRI nebija sniegusi pietiekamus pierādījumus par labu kom
pensējošās pirktspējas argumentam.
87. Komisija ir novērtējusi arī trīs paziņojumus, kuros VRI bija atzinusi, ka divi 
vai vairāki operatori attiecīgajā tirgū ieņem kolektīvu dominējošu stāvokli. Pamatojoties 

45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/2�/EK par kopēju tiesisko re-
gulējumu elektrosakaru tīkliem un pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (OV L �08, 24.4.2002., 
33. lpp.).

46 Komisijas lēmums C(2005) �442 lietā DE/2005/0�44, pieejams: http://circa.europa.eu/Public/irc/
infso/ecctf/home
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uz Komisijas dienestu sākotnēji paustajām šaubām47, divās no šīm lietām VKI ir atsau
kušas paziņojumus, pirms Komisija bija pieņēmusi lēmumu. Trešajā lietā, kas attiecas uz 
vairumtirdzniecības mobilās piekļuves un izejošo zvanu tirgu Īrijā, Komisija nav iebil
dusi VRI atzinumam par kolektīvu dominējošo stāvokli.
88. Visbeidzot, Komisija ir piekritusi Francijas VRI priekšlikumam iekļaut attiecī
gajā fiksēto sakaru balss zvanu tirgū t.s. “interneta protokola balss pārraides” (VoIP) 
pakalpojumus, kas ļauj klientiem zvanīt un saņemt zvanus tāpat, kā tas notiek, izmanto
jot tradicionālos telefonijas pakalpojumus48. Francijas VRI ir nošķīrusi tīrus VoIP inter
neta pakalpojumus, kas līdzinās īsziņu nosūtīšanai un citiem vienādranga interneta sa
kariem, piemēram, Skype, un VoIP pakalpojumus, ko nodrošina alternatīvi platjoslas 
operatori, kas ir ieguldījuši līdzekļus vietējo cilpu atsiešanā un citos platjoslas piekļuves 
produktos un tādēļ spēj piedāvāt saviem klientiem augstākas kvalitātes balss pakalpoju
mus ar tradicionālo telefonijas pakalpojumu funkcijām.

Tiesvedība saskaņā ar EK Līguma 226. pantu par Konkurences direktīvas (2002/77/EK) 
īstenošanu

89. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis i) transponē EK direktīvas valsts tiesību aktos 
un ii) transponē tās pareizi, papildus ES konkurences noteikumiem un Pamatdirektīvas 
7. pantā paredzētajai apspriežu procedūrai un savienojumā ar šiem pasākumiem Komi
sija izmanto pārkāpumu tiesvedību saskaņā ar EK Līguma 226. pantu. Konkurences ĢD 
pārziņā ir pārraudzīt, kā dalībvalstis īsteno vienu no ES elektronisko sakaru tiesiskā re
gulējuma direktīvām, proti, t.s. Konkurences direktīvu49. Konkurences direktīvas galve
nais mērķis ir nodrošināt, lai attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sa
karu pakalpojumu nodrošinājumu dalībvalstis nepiešķirtu nekādas ekskluzīvas tiesības 
vai privilēģijas, kas neatbilst EK Līguma 86. panta prasībām, tādējādi nodrošinot, ka ES 
tirgū pastāv brīva konkurence.
90. Komisija ir turpinājusi pārkāpumu tiesvedību pret tām dalībvalstīm, kas ir ka
vējušās apstiprināt valsts pasākumus, lai saskaņotu valsts tiesību aktus ar Konkurences 
direktīvas prasībām. Komisija 2005. gadā ir izbeigusi pret Beļģiju, Igauniju un Čehiju 
sākto tiesvedību pēc tam, kad šīs dalībvalstis bija Komisijai paziņojušas par valsts pasā
kumu apstiprināšanu. Savukārt ar 14. aprīļa spriedumu Tiesa ir atzinusi, ka Grieķija vēl 
nav apstiprinājusi Konkurences direktīvas izpildei vajadzīgos pasākumus50. Ar līdzīgu 
16. jūnija spriedumu Tiesa ir secinājusi, ka arī Luksemburga nav apstiprinājusi minētās 
direktīvas izpildei vajadzīgos pasākumus51. Tomēr 23. jūnijā Luksemburga ir paziņojusi 

47 Lieta UK/2004/0��� (saistībā ar operatoru pārraides pakalpojumiem) un lieta FR/2005/0�79; pazi-
ņojumi par atsaukumu ir pieejami http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

48 Komisijas lēmums lietās no FR/2005/022� līdz FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) D/205048.
49 Komisijas 2002. gada �6. septembra Direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikā-

ciju tīklu un pakalpojumu tirgū (OV L 249, �7.9.2002., 2�. lpp.). Par elektronisko sakaru tiesiskā regu-
lējuma pārējo direktīvu īstenošanu dalībvalstīs atbild Informācijas sabiedrības ĢD.

50 Lieta C-299/04 Komisija pret Grieķiju, 2005. gada �4. aprīļa spriedums.
5� Lieta C-349/04 Komisija pret Luksemburgu, 2005. gada �6. jūnija spriedums.
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Komisijai par pasākumiem, ar kuriem valsts tiesību aktus ir paredzēts saskaņot ar Kon
kurences direktīvu.
91. Komisijas rīcībā 2004. gadā bija nonākusi informācija, ka Zviedrijā joprojām ir 
spēkā noteikumi, kas liek televīzijas apraidītājiem iegādāties zemes apraides un translā
cijas pakalpojumus ekskluzīvi no valsts uzņēmuma Teracom AB. Tādēļ Komisija pret 
Zviedriju sāka pārkāpumu tiesvedību52. Zviedrijas valdības atbildē uz Komisijas oficiālo 
paziņojuma vēstuli par analogās apraides pakalpojumiem, nebija minētas nekādas kon
krētas saistības, ar ko Zviedrija saprātīgā termiņā apņemtos pārkāpumus izbeigt. Tādēļ 
saskaņā ar EK Līguma 226. pantu 16. martā Komisija ir pieņēmusi pret Zviedriju vērstu 
argumentētu atzinumu. Tajā ir teikts, ka prasība apraidītājiem iegādāties analogās aprai
des pakalpojumus vienīgi no Teracom ir Konkurences direktīvas pārkāpums. Turpmāka 
izmeklēšana 2005. gadā rāda, ka Zviedrijas ciparu apraides pakalpojumu noteikumi ir 
līdzīgi. Zviedrijas apraidītāji, kas vēlas izplatīt savas programmas, izmantojot zemes ci
paru apraides tīklu, dažos svarīgākajos ciparu apraides ķēdes posmos (piemēram, mul
tipleksēšanā) ir spiesti sadarboties ar Teracom. Komisija ir secinājusi, ka Teracom faktis
ki bauda privilēģijas vai ekskluzīvas tiesības arī ciparu apraides pakalpojumu jomā, līdz 
ar to pārkāpjot Konkurences direktīvas noteikumus. Tādēļ Komisija 12. oktobrī ir nosū
tījusi Zviedrijas valdībai vēl vienu oficiāla paziņojuma vēstuli.
92. Tajā pašā dienā Komisija ir nosūtījusi oficiāla paziņojuma vēstuli Ungārijai, 
paužot viedokli, ka Ungārijas mediju likums nav savienojams ar Konkurences direktīvu. 
Ierobežojot kabeļu sistēmu operatoru tiesības ar atļauju sniegt kabeļu televīzijas pakal
pojumus teritorijā, kas aptver ne vairāk kā vienu trešdaļu iedzīvotāju, Ungārijas mediju 
likums ierobežo tiesības veidot vai nodrošināt elektronisko sakaru tīklus vai pakalpoju
mus un kavē kabeļu televīzijas tirgus tālāku konsolidāciju. Atceļot ierobežojumus, palie
linātos konkurence kabeļu sistēmu operatoru, kā arī kabeļu un cita veida infrastruktūru 
operatoru vidū.

Pasta pakalpojumi

93. ES konkurences politiku pasta nozarē piemēro situācijā, kad pasta pakalpoju
mu tirgus vēl nav pilnīgi liberalizēts. Pasta pakalpojumu direktīva53 nosaka — ciktāl tas 
jādara, lai nodrošinātu vispārējo pakalpojumu uzturēšanu finansiāli sabalansētos ap
stākļos, dalībvalstis drīkst turpināt atsevišķu pasta pakalpojumu rezervēšanu vispārējo 
pasta pakalpojumu sniedzējiem, kas joprojām veido lielu tirgus daļu. Saskaņā ar Pasta 
pakalpojumu direktīvu Komisijai vēlākais līdz 2006. gada 31. decembrim ir jāiesniedz 
priekšlikumi saistībā ar 2009. gadā plānoto ES pasta pakalpojumu tirgus pilnīgo libera
lizāciju. Dažas dalībvalstis jau ir atcēlušas pasta pakalpojumu monopoltiesības vai pazi
ņojušas, ka plāno to darīt pirms noteiktā termiņa.

52 Procedūra 2004/2�97 — Liberalizācija — Zviedrija — Direktīvas 2002/77/EK noteikumu pārkāpumi.
53 Eiropas Parlamenta un Padomes �997. gada �5. decembra Direktīva 97/67/EK par kopējiem notei-

kumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
nai (OV L �5, 2�.�.�998., 25. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada �0. jūnija Direktīva 
2002/39/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko 
atvēršanu konkurencei (OV L �76, 5.7.2002., 2�. lpp.).
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94. Šajā situācijā Komisija 2005. gadā ir pārbaudījusi vairāku dalībvalstu pasta pa
kalpojumu likumprojektus. Komisija ir paudusi viedokli, ka Čehijas pasta likumprojek
tā ir noteikumi, kas paplašina vadošā pakalpojumu sniedzēja monopoltiesības ārpus 
Pasta pakalpojumu direktīvas darbības jomas, tādējādi no jauna monopolizējot šīs da
lībvalsts konkurencei atvērto tirgu. Komisija uzskata, ka gadījumos, kad ekskluzīvo tie
sību darbības joma nepārsniedz Pasta pakalpojumu direktīvā noteiktos rezervēšanai 
atļautos pasta pakalpojumus, šīs tiesības saskaņā ar 86. panta 2. punktu prima facie ir 
attaisnojamas54. Pēc neformālām Komisijas un Čehijas valdības apspriedēm likumpro
jekts ir grozīts tādējādi, ka tas nepaplašina monopoltiesības un ļauj šajā tirgū tālāk attīs
tīties konkurencei.
95. Turklāt Konkurences ĢD pašlaik izmeklē atsevišķas darbības, kas var traucēt 
konkurenci Kopienas iekšējā pārrobežu pasta piegādē, kura saskaņā ar ES noteikumiem 
principā ir liberalizēta. Vairumā šādu gadījumu iespējami ļaunprātīgā rīcība attiecas uz 
darbībām, kas sekmē dominējoša stāvokļa pārnesi no tirgiem, kur valda monopoltiesības, 
uz līdzās esošiem, konkurencei atvērtiem tirgiem. Turpmākajā liberalizācijas procesā šā
das darbības visticamāk kļūs arvien izplatītākas. Tādēļ Komisija un VKI nedrīkst zaudēt 
modrību, lai nodrošinātu, ka pret konkurenci vērstā uzvedība neiznīcina priekšrocības, ko 
dod Padomes un Parlamenta apstiprinātais pakāpeniskas liberalizācijas process.

2.2. Mediju joma

Vācijas Bundeslīga

96. Komisija 19. janvārī ir pieņēmusi lēmumu par Vācijas Bundeslīgu55 — tas ir 
pirmais lēmums par saistībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu. Ar šo lēmu
mu Vācijas futbola līgas saistības attiecībā uz futbola spēļu mediju tiesību kopējo un 
ekskluzīvo pārdošanu ir atzītas par juridiski saistošām un tiesvedība ir izbeigta.
97. Ar lēmumu Bundeslīgas lietā Komisija ir apliecinājusi savu konkurences poli
tiku mediju jomā attiecībā uz sporta pārraižu vērtīgo audiovizuālo tiesību pirkšanu un 
pārdošanu. Ņemot vērā mediju nozares struktūru, proti, situāciju, kad sporta pārraižu 
vērtīgo un ekskluzīvo audiovizuālo tiesību nelielais piedāvājums ir dažu pārdevēju ro
kās, šajā nozarē viegli var rasties ar konkurenci saistītas problēmas. Par pārdevējiem ir 
zināms, ka nereti pieprasītāko sporta pārraižu tiesības ir gatavi pārdot tikai pavisam 
nedaudzi piedāvātāji. Pārdošanas koncentrāciju palielina kopējā pārdošana, t.i., klubu 
tiesību nodošana un centralizēta pārdošana56. Ir vērojama arī ievērojama pirkšanas kon

54 Komisijas Paziņojums par konkurences noteikumu piemērošanu pasta pakalpojumu nozarē un par 
dažu ar pasta pakalpojumiem saistītu valsts pasākumu novērtējumu (OV C 39, 6.2.�998., 2. lpp., 
5. punkta 4. apakšpunkts).

55 COMP/37.2�4 – Vācijas Bundeslīgas mediju tiesību kopējā pārdošana. Pilns teksts ir ievietots Kon-
kurences ĢD tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/372�4/
en.pdf

56 Skatīt Komisijas lēmumu par UEFA Čempionu līgu (OV L 29�, 8.��.2003., 25. lpp.), kurā ir apskatīta 
kopējā pārdošana.
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centrācija, kas var radīt problēmas, ņemot vērā tās potenciālo ietekmi uz citu tirgus 
dalībnieku piekļuves iespējām šīm sporta pārraižu tiesībām57.
98. Komisija 2004. gada 18. jūnijā ir nākusi klajā ar sākotnējo novērtējumu saska
ņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu un informējusi par to VFF un Līgu 
federāciju. Saskaņā ar šo novērtējumu Līgu federācijas kopējā un ekskluzīvā mediju tie
sību pārdošana ir saistīta ar vairākām konkurences problēmām. Tā var ierobežot Bun
deslīgas klubu iespējas patstāvīgi risināt sarunas ar apraides sabiedrībām un/vai sporta 
tiesību aģentūrām, un tā var jo īpaši ierobežot klubu iespējas pieņemt neatkarīgus ko
merciālus lēmumus par tiesību pakešu pārdošanas cenu un saturu, tādējādi padarot ne
iespējamu ar tiesību pārdošanu saistītu konkurenci klubu starpā. Turklāt iespējai piedā
vāt futbola spēļu pārraides ir liela nozīme tradicionālo apraidītāju un jaunu mediju 
operatoru konkurencē par reklāmas ienākumiem un skatītāju piesaistīšanu, tādēļ Līgu 
federācijas mediju tiesību kopējā pārdošana var negatīvi ietekmēt pakārtotos televīzijas 
tirgus un jaunu mediju tirgus, jo tā ierobežo pārraides un slēdz piekļuvi.
99. Lai labotu atklātās konkurences problēmas, Līgu federācija ir piedāvājusi sais
tības, ar kurām tās pārdošanas politika ir ievērojami mainīta58. Piedāvāto saistību tirgus 
pārbaude ir notikusi, publicējot paziņojumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 
27. panta 4. punktu59. Lai novērstu pakārtoto tirgu slēgšanas risku, saistības paredz me
diju tiesības pārdot izsolē ar nediskriminējošiem un pārredzamiem noteikumiem. Tur
klāt atzīstot, ka sporta pārraižu tiesību vērtības aizsardzības nolūkā ir vajadzīga zināma 
ekskluzivitāte, ilgtermiņa tirgus slēgšanas risks ir novērsts, apņemoties ierobežot verti
kālo licences līgumu termiņu līdz trim spēļu sezonām. Saskaņā ar Komisijas sākotnējo 
novērtējumu, slēdzot līgumus uz ilgāku laiku, draud risks izveidoties situācijai, kad 
veiksmīgs pircējs iegūst dominējošu stāvokli tirgū, samazinot efektīvu ex ante konku
renci nākamo izsoļu kontekstā.
100. Turklāt, lai audiovizuālo pārraižu tiesību izsolē varētu piedalīties lielāks skaits 
potenciāli ieinteresētu pircēju, Līgu federācija ir apņēmusies ierobežot ekskluzivitāti, 
sadalot audiovizuālo pārraižu tiesības atsevišķās tiesību paketēs, kuru skaits ir saprātīgs 
un kuras ir izveidotas tā, ka operatori katru paketi var izmantot atsevišķi. Vairāku skaid
ri nodalītu pakešu pārdošana ļautu mazāk ietekmīgiem operatoriem, kuru rīcībā ir ma
zāki finanšu līdzekļi, censties izsolē iegūt savām vajadzībām atbilstīgas tiesības. Dažas 
paketes ir paredzēts rezervēt īpašiem tirgiem/platformām — tā kā dažādās izplatīšanas 
platformās tiesību vērtība ir ļoti asimetriska, piekļuve sporta pārraižu tiesībām var būt 
liegta atsevišķu topošu tirgus platformu operatoriem; apņemoties rezervēt tiesību pake
tes atsevišķām izplatīšanas platformām, mediju tiesības varētu iegūt bezmaksas un mak
sas televīzijas operatori, mobilo sakaru operatori un interneta pakalpojumu sniedzēji.
101. Visbeidzot, lai mazinātu pārraižu ierobežojuma risku, ko rada ekskluzīvu tie
sību kolektīva pārdošana, saistībās ir paredzēts, ka klubi var individuāli pārdot atseviš

57 Šis jautājums ir apskatīts vairākos Komisijas lēmumos par uzņēmumu apvienošanos, piemēram, 
Newscorp un Telepiù apvienošanās lietas 2003. gada 2. aprīļa lēmumā COMP/M.2876.

58 MEMO 05/�6 ir atrodams izvērsts saistību kopsavilkums un sīks mediju tiesību pakešu raksturo-
jums.

59 OV C 229, �4.9.2004., �5. lpp.
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ķas tiesības. Lai nodrošinātu tiesību maksimālu izmantošanu un izvairītos no neizman
totām tiesībām, t.i., tiesībām, ko Līgu federācijai neizdodas pārdot vai tiesībām, ko 
pircēji neizmanto pilnā mērā, ir paredzēti atkāpnoteikumi. Neizmantotas tiesības nonāk 
atpakaļ klubos individuālai neekskluzīvai izmantošanai.
102. Komisija ir piekritusi, ka saistību spēkā stāšanās notiek ar pārejas periodu60, lai 
nodrošinātu, ka vienošanās noteikumu saskaņošana ar konkurences noteikumiem ne
apdraud Vācijas futbola līgas darbību.
103. Lēmumā ir teikts, ka tas attiecas tikai uz Līgu federācijas mediju tiesību kopē
jās un ekskluzīvās pārdošanas politiku Vācijas pirmajā un otrajā profesionālajā vīriešu 
futbola līgā un neaptver konkurences jautājumus, kas izriet no individuāli noslēgtiem 
licences līgumiem. Šajā sakarā lēmumā ir uzsvērts, ka nav izslēgta turpmāka Komisijas 
izmeklēšana, jo īpaši gadījumos, kad viens pircējs iegādājas vairākas tiesību paketes.
104. Līgu federācijas piedāvātās saistības ievērojami uzlabo televīzijas, radio un jo 
īpaši topošo jauno mediju tirgus operatoru piekļuvi sporta pārraižu tiesībām. Tādēļ tās 
saskan ar Komisijas politiku, kas paredz nodrošināt satura maksimālu pieejamību, lai 
patērētāju labākajās interesēs mediju tirgos sekmētu jauninājumus un mazinātu kon
centrācijas tendences.

Futbola premjerlīga�1

105. Novembrī Komisija ir paziņojusi par Futbola premjerlīgas (FAPL) piedāvāta
jām saistībām, kas attiecas uz Premjerlīgas futbola spēļu mediju tiesību kopējo pārdoša
nu Apvienotajā Karalistē. Šis paziņojums seko 2002. gada iebildumu paziņojumam un 
pirmo piedāvāto saistību atklātai apspriešanai 2004. gada aprīlī. Saistības ir paredzēts 
piemērot, sākot ar 2007. gada futbola sezonas mediju tiesību pārdošanu. Saistību galve
nie elementi paredz izveidot mazākas un līdzsvarotākas televīzijas tiesību paketes, no
drošināt, ka viens atsevišķs pircējs nevar iegādāties visas paketes un nodrošināt, ka me
diju tiesību pārdošana norisinās godīgi. Šajā nolūkā FAPL ir apņēmusies pārdot paketes 
veiksmīgākajiem atsevišķajiem katras paketes vairāksolītājiem un nodrošināt, ka pārdo
šanas procesu pārrauga īpaši pilnvarota neatkarīga persona. Saistībās ir iekļauti arī dau
dzi citi elementi, kas atšķirīgajās dažādo mediju tiesībās paredz atcelt pārraižu aizliegu
mus. Pamatojoties uz šīm saistībām, Komisija 2006. gadā, iespējams, pieņems lēmumu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu.

2.3. informātikas, interneta un patērētāju elektronikas nozare

Microsoft

106. Komisija 28. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par pārraudzības pilnvarnieku Micro-
soft lietā62. Komisijas Microsoft lietas 2004. gada 24. marta lēmuma (“Lēmums”) 

60 Pārmaiņas attiecībā uz televīziju un (daļēji) internetu stāsies spēkā 2006. gada �. jūlijā. Pārējās pār-
maiņas ir spēkā no 2004. gada �. jūlija.

6� Lieta COMP/38.�73; skatīt preses paziņojumu IP/05/�44�, �7.��.2005.
62 C(2005) 2988 galīgā redakcija.
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7. punkts paredz izveidot piemērotu mehānismu, lai pārraudzītu, kā Microsoft pilda lē
mumu, tostarp iecelt no Microsoft neatkarīgu pārraudzības pilnvarnieku. Šis ir viens no 
retajiem gadījumiem, kad Komisija ir izmantojusi pilnvarnieku, lai pārraudzītu pret 
konkurenci vērstu darbību pārtraukšanas rīkojuma izpildi saskaņā ar EK Līguma 
82. pantu. Biežāk pilnvarniekus ieceļ, lai pārraudzītu lēmumu izpildi uzņēmumu apvie
nošanās gadījumos.
107. Pilnvarnieka galvenais uzdevums ir sniegt Komisijai eksperta atzinumus par 
lēmuma izpildi. Pilnvarnieks jo īpaši sniedz Komisijai šādu informāciju: i) vai Microsoft 
sniegtā informācija par savietojamību ir pieejama pilnā apjomā, vai tā ir precīza un lai
cīga un vai Microsoft nerada nekādus nepamatotus vai diskriminējošus šķēršļus, kas 
traucē piekļūt šai informācijai un to izmantot; ii) vai Windows personālo datoru eks
pluatācijas sistēmu nesasaistītais variants, ko Microsoft nodrošina saskaņā ar lēmumu, ir 
pilnīgā darba kārtībā un tajā nav iekļauts Windows Media Player, un vai konkurējoša
jiem utilītas media player piegādātājiem ir pietiekama informācija, lai nepieļautu, ka 
viņu utilīta media player savietojumā ar Microsoft dominējošo personālo datoru eks
pluatācijas sistēmu nenonāk neizdevīgā stāvoklī salīdzinājumā ar Windows Media 
Player. Šajā nolūkā pilnvarniekam ir pieejami Microsoft personālo datoru un serveru 
ekspluatācijas sistēmu pirmkodi. Visas izmaksas, kas saistās ar pilnvarnieka iecelšanu 
un viņa atalgojumu, sedz Microsoft. Pilnvarnieks ir iecelts 4. oktobrī, izvēloties no Micro-
soft iesniegta kandidātu saraksta.
108. Pēc tam, kad 2004. gada 22. decembrī bija noraidīta Microsoft prasība par pa
gaidu pasākumiem, Komisija ar Microsoft ir sākusi apspriedes par lēmuma izpildi. Ap
spriežot savietojamības tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanu (lēmuma 5. pants), 
Komisija galvenokārt vēlējās pārliecināties, vai Microsoft pilda pienākumu sniegt pilnī
gu un precīzu informāciju, kas ļautu Microsoft konkurentiem izstrādāt darba grupas 
serveru ekspluatācijas sistēmu produktus, kuri ir savietojami ar Windows personālajiem 
datoriem un serveriem tāpat kā Microsoft serveru ekspluatācijas sistēmu produkti. Lai 
izpildītu šo prasību, Microsoft ir sniedzis to datorprogrammu (“protokolu”) tehnisko 
aprakstu, kuras izmanto sakaros starp Windows personālajiem datoriem un darba gru
pas serveriem (“tehniskā dokumentācija”).
109. Tehnisko dokumentāciju ir pārbaudījis pilnvarnieks, Komisijas tehniskie ek
sperti, kā arī vairākas trešās puses. Visi pārbaudītāji ir secinājuši, ka tehniskajā doku
mentācijā sniegtā informācija ir nepietiekama, lai varētu izstrādāt konkurētspējīgus sa
vietojamus darba grupu serveru ekspluatācijas sistēmu produktus.
110. Otrs jautājums, ko Komisija saistībā ar savietojamības tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu piemērošanu 2005. gadā ir plaši apspriedusi ar Microsoft, attiecas uz nosacīju
miem līgumos starp Microsoft un tiesiskās aizsardzības līdzekļu labumguvējiem, kuri 
vēlas piekļūt tehniskajai dokumentācijai un to izmantot. Sākotnēji Microsoft iepazīstinā
ja Komisiju ar vairākiem līgumiem, kuros bija ietverti Microsoft nosacījumi, kas būtu 
jāievēro uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot tehnisko dokumentāciju. Pēc apspriedēm ar 
Konkurences ĢD Microsoft ir vairākkārt grozījis šos līgumus. Konkurences ĢD ir veicis 
arī tirgus pārbaudi, apspriežot Microsoft priekšlikumus ar ieinteresētiem uzņēmu
miem.
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111. Ievērojot tirgus pārbaudes rezultātus un pamatojoties uz ekspertu atzinumiem 
par tehnisko dokumentāciju, Komisija ir nolēmusi sākt tiesvedību pret Microsoft par 
lēmumā minēto saistību neizpildi. Tādēļ 10. novembrī Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 24. panta 1. punktu (“24. panta 1. punkta lēmums”). 
Šis lēmums ir minētās regulas 24. pantā paredzētās procedūras sākums. Saskaņā ar šo 
lēmumu Microsoft no 15. decembra ir jāmaksā periodisks soda naudas maksājums 
2 miljoni euro dienā, ja Microsoft nepilda lēmuma 5. panta a) un c) punkta prasības: 
i) pienākumu sniegt pilnīgu un precīzu savietojamības informāciju un ii) pienākumu 
sniegt šo informāciju, piemērojot saprātīgus nosacījumus.
112. Komisija 21. decembrī saskaņā ar 24. panta procedūru ir nākusi klajā ar iebil
dumu paziņojumu saistībā ar Microsoft pienākumu sniegt pilnīgu un precīzu savietoja
mības informāciju. Komisijas iebildumu pamatā ir turpmāki pilnvarnieka ziņojumi, 
kuros ir secināts, ka tehniskā dokumentācija, ko Microsoft ir sniedzis saistībā ar 24. pan
ta 1. punkta lēmumu, joprojām ir nepilnīga un neprecīza.

3. pakalpojumu nozare

3.1. Finanšu pakalpojumi

113. Produktīvs finanšu pakalpojumu tirgus ir būtisks nosacījums, lai nodrošinātu 
Eiropas tautsaimniecības elastīgumu un dinamismu, celtu ražīgumu, paplašinātu iz
augsmi un radītu jaunas darbavietas. Konkurences politika un iekšējā tirgus politika 
papildina viena otru un var palīdzēt izveidot integrētu un konkurētspējīgu visu finanšu 
pakalpojumu tirgu. Komisija stiprina konkurenci finanšu pakalpojumu nozarē, mērķ
tiecīgi liekot lietā nozaru izmeklēšanu, atsevišķu lietu izmeklēšanu un plašāku šīs jomas 
konkurences politikas izstrādi.

Finanšu pakalpojumu nozaru izmeklēšana

114. Pamatojoties uz pilnvarām, ko paredz Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pants, Ko
misija 13. jūnijā ir sākusi nozaru izmeklēšanu finanšu pakalpojumu nozarē. Nozaru iz
meklēšanas pamatojums ir izklāstīts konkurences komisāra paziņojumā, kam pievieno
jas iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs63.
115. Nozaru izmeklēšana aptver divas svarīgas finanšu pakalpojumu nozares: ban
ku mazumtirdzniecības pakalpojumus un uzņēmumu apdrošināšanu. Šī izmeklēšana 
notiek paralēli. Banku mazumtirdzniecības pakalpojumu nozarē Komisijas izmeklēšana 
skar maksājumu kartes un svarīgākos banku mazumtirdzniecības pakalpojumus, pie
mēram, norēķinu kontus un mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas pakalpojumus64. 
Veicot izmeklēšanu saistībā ar maksājumu kartēm, Komisija pamatojas uz atsevišķu lie
tu izmeklēšanā gūtām zināšanām par tirgus situāciju. Saistībā ar svarīgākajiem banku 

63 Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
communication_en.pdf

64 Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
decision_retailbanking_en.pdf
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mazumtirdzniecības pakalpojumiem Komisija cita starpā ir paredzējusi pārbaudīt tir
gus integrācijas zemo līmeni, pakalpojumu izmantotāju faktiskās izvēles iespējas un 
šķēršļus, kas neļauj iekļūt tirgū.
116. Izmeklējot uzņēmumu apdrošināšanu, īpašu uzmanību ir paredzēts veltīt sadar
bības līmenim apdrošinātāju un apdrošinātāju apvienību vidū tādās jomās kā polišu stan
dartnosacījumu izstrāde65. Lai arī šāda sadarbība bieži ir produktīva, sadarbības formas ar 
varbūtēji negatīvu ietekmi var ierobežot pakalpojumu izmantotāju iespējas vienoties par 
apdrošināšanas nosacījumiem un kavēt konkurenci un jauninājumus šajā tirgū.
117. Nozaru izmeklēšanas analīzes pamatā ir galvenokārt tirgus dalībnieku sniegtā 
informācija. Piemēram, pamatojoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 
1. punktu, Komisija jūlijā ir veikusi pētījumu par maksājumu kartēm, izmantojot repre
zentatīvu paraugu, kurā bija pārstāvēti aptuveni 200 Eiropas uzņēmumi.

Eiropas un starptautiskās MasterCard maksājumu kartes (savstarpējo norēķinu maksa)

118. Komisijas 2003. gada 24. septembrī sāktā izmeklēšana saistībā ar MasterCard 
MIF (savstarpējo norēķinu maksu) ir turpinājusies visu 2005. gadu. Pēc tam, kad tirgo
tāji bija ziņojuši Komisijai, ka bankas joprojām nelabprāt atklāj MIF apjomu, Visa un 
MasterCard ir piekritušas uzlabot pārredzamību, attiecīgajās tīmekļa vietnēs ievietojot 
informāciju par attiecīgo MIF un izmaksu kategorijām, ko ņem vērā, nosakot šo mak
su66. Lai gan MasterCard ir atcēlusi atsevišķus tīkla noteikumus67 un piekritusi ieviest 
jaunu licenci Maestro debetkaršu pārrobežu iegādei, nav panākta vienošanās saistībā ar 
svarīgāko Komisiju interesējošo jautājumu, proti, MasterCard MIF sastāvdaļām.

Vērtspapīru tirdzniecība, ieskaits un norēķini

119. Lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas izaugsmes un nodarbinātības mērķus, bū
tiska nozīme ir produktīvam kapitāla tirgum. Tā kā konkurence var palīdzēt celt tirgus 
darbības efektivitāti, konkurences noteikumu piemērošana šai tehniski sarežģītajai, bet 
saimnieciski ļoti svarīgajai jomai ir jāuzskata par prioritāti.
120. Komisija ir izmeklējusi iespējamu EK Līguma 82. panta pārkāpumu saistībā ar 
Euronext reakciju uz konkurenci no Londonas fondu biržas puses Nīderlandes vērtspa
pīru tirdzniecībā. Komisija ir izmeklējusi ar iespējamām atlaidēm uz izslēdzošu uzvedī
bu saistītus jautājumus. Oktobrī Konkurences ĢD ir nolēmis izmeklēšanu neturpināt, jo 
sākotnējā izmeklēšanā nav atklātas ļaunprātīgas rīcības pazīmes. Euronext cenu pazemi
nājums īstenībā ir nācis par labu vērtspapīru pircējiem, un šķiet, ka Londonas fondu 
biržas ilgstošā klātbūtne Nīderlandes vērtspapīru tirgū nav ļāvusi Euronext atgriezties 
pie sākotnējā cenu līmeņa.

65 Skatīt: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
decision_insurance_en.pdf

66 Skatīt attiecīgi http://www.visaeurope.com/aboutvisa//overview/fees/interchangefeelevels.jsp un 
http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html

67 Noteikumi, kas attiecas uz papildu maksu, nediskrimināciju un maksājuma karšu iegādi un izdoša-
nu; skatīt Konkurences politikas informatīvo biļetenu, 2005, Nr. 2, 57. lpp.
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121. Paralēli šai lietai pēc plašām apspriedēm ar tirgus dalībniekiem Konkurences 
ĢD ir publicējis Londonas Ekonomikas konsultantiem pasūtītu ziņojumu par vērtspa
pīru tirdzniecību, ieskaitu un norēķiniem 25 dalībvalstu reglamentētās fondu biržās68. 
Šajā ziņojumā ir raksturotas katras valsts tirgus apkalpojošās infrastruktūras un analizē
tas tendences visas Eiropas mērogā. Ziņojumā paustie secinājumi, proti, pakalpojumu 
izmantotājiem tikpat kā nav iespējams izvēlēties ieskaita un norēķinu pakalpojumu at
rašanās vietu, ir rosinājuši Konkurences ĢD turpmākajos faktu meklējumos vairāk pie
vērsties dažādo pakalpojumu sniedzēju un izmantotāju ekonomiskajām un juridiskajām 
attiecībām. Šā darba turpināšanas mērķis ir noteikt, vai lielāka konkurence šajos tirgos 
nestu labumu pakalpojumu izmantotājiem, jo īpaši labumu zemāku izmaksu veidā.

Aviācijas apdrošināšana

122. Pēc Komisijas veiktās izmeklēšanas nolūkā noskaidrot, vai atsevišķas darbības 
aviācijas apdrošināšanas nozarē pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem nav saistītas 
ar EK Līguma 81. panta pārkāpumiem, Eiropas vadošie aviācijas apdrošinātāji ir apņē
mušies mainīt līdzšinējo praksi, lai veicinātu lielāku konkurenci un pārredzamību69.
123. Izmeklēšanā ir atklājies, ka starp aviācijas apdrošinātājiem iedibinātās sadarbī
bas struktūras traucē pienācīgu tirgus darbību un ka pārāk ciešas apdrošinātāju sadarbī
bas novēršanas pasākumi varētu sekmēt konkurenci. Ņemot vērā aviācijas apdrošinātā
ju piedāvātās saistības, izmeklēšana ir izbeigta.
124. Londonas Starptautiskā apdrošinātāju asociācija un Lloyd tirgus asociācija pie
der pie apdrošinātājiem, kas ir uzņēmušies minētās saistības, kuras cita starpā paredz 
nodrošināt Londonā izvietoto svarīgāko nozaru komiteju darba labāku pārredzamību, 
ieskaitot komiteju, kuras pārziņā ir aviācijas apdrošināšanas polišu un nosacījumu stan
darttekstu izstrāde. Turklāt saistības paredz, ka kara vai terorisma izraisītas negaidītas 
krīzes situācijās apdrošinātāji ierobežo jebkuru saskaņotu rīcību, veicot vienīgi tādas 
saskaņotas darbības, kas ir neaizstājamas, lai nodrošinātu nepārtrauktu jaudu pieejamī
bu, un kas vismazāk iespaido konkurenci.

3.2. Transporta nozare

3.2.1. Gaisa satiksme

Austrian Airlines un SAS

125. SAS un Austrian Airlines 1999. gadā ir paziņojušas Komisijai par sadarbības 
nolīgumu, lai iegūtu atsevišķu atbrīvojumu. Saskaņā ar nolīgumu puses sadarbojas visos 
maršrutos visā pasaulē, bet visciešākā sadarbība ir maršrutos starp Austriju un Ziemeļ
valstīm. Pēc apspriedēm ar Konkurences ĢD puses 2002. gadā ir noslēgušas “grozītu 
sadarbības nolīgumu”, tomēr arī tas ir raisījis bažas par ietekmi uz konkurenci maršrutā 

68 Ziņojums presei IP/05/�032, 2.8.2005.
69 Ziņojums presei IP/05/36�, 23.3.2005.
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Vīne–Kopenhāgena un Vīne–Stokholma. Tādēļ puses ir piedāvājušas saistību kopumu, 
kas jo īpaši paredz piekļuvi laika nišām, starplīniju vienošanās, piekļuvi biežo lidojumu 
programmām un fiksētu reisu biežumu. Komisija 22. septembrī ir publicējusi paziņoju
mu70 saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu, kurā ir iekļauts 
īss sadarbības nolīguma kopsavilkums un īss saistību galveno aspektu apraksts.

Starptautiskā aviācijas politika — Regulas (EK) Nr. 847/2004 piemērošana71

126. Komisija 15. jūlijā un 23. decembrī ir pieņēmusi pirmos piecus lēmumus72 saska
ņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 847/2004 attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakal
pojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu. 
Šajos lēmumos Komisija ir izklāstījusi kritērijus, ko tā ir ņēmusi vērā, novērtējot iespēja
mību dot vai nedot dalībvalstīm atļauju piemērot pagaidu kārtā vai noslēgt nolīgumus, par 
kuriem risinās sarunas. Ievērojot iedibinātu tiesu praksi73, Komisijas lēmumos ir arī teikts, 
ka Komisijas pilnvaras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/2004 noteikumiem tomēr neļauj 
apstiprināt sarunu rezultātus, kas citādi ir pretrunā Kopienas tiesībām.
127. Saskaņā ar iedibinātu tiesu praksi, interpretējot EK Līguma 81. un 82. pantu sais
tībā ar EK Līguma 10. pantu, dalībvalstis nedrīkst ieviest vai paturēt spēkā pasākumus — 
arī tad, ja šie pasākumi ir normatīvi akti vai noteikumi — kuru rezultātā uzņēmumiem 
piemērojamie konkurences noteikumi var zaudēt savu iedarbīgumu; Tiesa ir paziņojusi74, 
ka tā var notikt gadījumā, ja dalībvalstis pieprasa vai atbalsta tādu nolīgumu, lēmumu vai 
saskaņotu darbību apstiprināšanu, kas ir pretrunā EK Līguma 81. pantam, kā arī gadīju
mā, ja tās pastiprina šādu nolīgumu, lēmumu vai saskaņotu darbību ietekmi. Samērā dau
dzos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm ir iekļauta prasība vai ieteikums, kas paredz, ka gaisa pārvadātāji, kurus izvēlas 
saskaņā ar šiem nolīgumiem, lemjot par tarifiem un/vai ekspluatējamajām jaudām, sav
starpēji vienojas vai sadarbojas.
128. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 847/2004 pieņemtajos lēmumos Komisija ir apgal
vojusi, ka, noslēdzot šādus gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumus, ir pārkāpts EK Lī
guma 81. pants saistībā ar EK Līguma 10. pantu. Tādēļ Komisija ir atļāvusi dalībvalstīm 
provizoriski piemērot vai noslēgt šādus nolīgumus cita starpā ar nosacījumu, ka 12 mē
nešos no lēmumu izziņošanas dienas dalībvalstis saskaņo ar ES tiesību aktiem tos nolī
gumu noteikumus, kas ir pretrunā EK Līguma 81. un 10. pantam.
129. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 847/2004 pieņemtajos piecos lēmumos Komisija ir 
atļāvusi noslēgt vai piemērot pagaidu kārtā gaisa satiksmes nolīgumus, par kuriem risi

70 OV C 233, 22.9.2005., �8. lpp.
7� Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 847/2004 attiecībā uz saru-

nām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo 
nolīgumu īstenošanu (OV L �57, 30.4.2004., 7. lpp.).

72 Komisijas 2005. gada �5. jūlija Lēmums C(2005)2667 un C(2005)2668, Komisijas 2005. gada 
23. decembra Lēmums C(2005)5736, C(2005)5737 un C(2005)5740.

73 Spriedums lietā C-225/9� Matra pret Komisiju,�993, Recueil I-3203. lpp., 4�. punkts.
74 Spriedums lietā 267/86 Pascal Van Eycke pret ASPA NV, �988, Recueil 4769. lpp., �6. punkts.
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nās dalībvalstu sarunas ar trešām valstīm, cita starpā ar nosacījumu, ka dalībvalstis no
vērš pavisam 45 EK Līguma 81. un 10. panta pārkāpumus.

ES un ASV sarunas par atvērtu gaisa telpu

130. Komisija 18. novembrī galīgajā redakcijā ir pabeigusi izstrādāt jauna ES un 
ASV nolīguma projektu, ar kuru ir paredzēts aizstāt pastāvošos divpusējos dalībvalstu 
nolīgumus. Šā pirmā posma nolīguma galīgais apstiprinājums Transporta padomē ir 
saistīts ar ASV Transporta departamenta ierosinātā noteikumu izstrādes procesa rezul
tātu — šā procesa mērķis ir paplašināt ārvalstnieku iespējas ieguldīt līdzekļus un piedalī
ties ASV gaisa pārvadātāju pārvaldībā. Ja šo nolīgumu izdosies apstiprināt, tad saskaņā 
ar tā noteikumiem ikviena ASV un ikviena ES lidsabiedrība varēs veikt lidojumus no 
ikvienas pilsētas Eiropas Savienībā uz ikvienu pilsētu ASV, un otrādi; nebūs ierobežoju
mu attiecībā uz reisu skaitu, gaisa kuģu veidu vai izvēlētajiem maršrutiem, tostarp nebūs 
ierobežotas tiesības veikt reisus ārpus ES un ASV uz vietām trešās valstīs; pārvadājumu 
tarifus varēs noteikt brīvi saskaņā ar tirgus pieprasījumu; būs atļauts slēgt sadarbības 
nolīgumus ar citām lidsabiedrībām, tostarp nolīgumus par kopējiem kodiem un nomas 
līgumus. Ar šo nolīgumu Komisijas un ASV Transporta departamenta starpā būs radīti 
jauni sadarbības pamatprincipi konkurences tiesību aktu un konkurences politikas jomā 
gaisa satiksmes nozarē. Sīkāku informāciju skatīt tālāk sadaļas Starptautiskā darbība 
IV B.2. daļā.

3.2.2. Iekšzemes transports

131. Komisija 20. jūlijā ir iesniegusi izskatīšanai grozītu priekšlikumu par sabiedris
ko pakalpojumu prasībām un pasažieru pārvadājumu līgumiem dzelzceļa, autotrans
porta un iekšējo ūdensceļu transporta nozarē75. Komisija bija iesniegusi agrākus priekš
likumus 2000. un 2002. gadā, tomēr tie neguva vajadzīgo Eiropas Parlamenta un 
Padomes atbalstu. Priekšlikumā ir noteikts, ka valsts pārvaldes iestāžu un pasažieru 
pārvadātāju starpā ir jāslēdz sabiedrisko pakalpojumu līgumi par pasažieru pārvadāju
mu nodrošinājumu, tādējādi piemērojot ar pasažieru pārvadājumiem saistītajiem pa
kalpojumiem zināmas prasības, piemēram, par to kritēriju pārredzamību, ko piemēro, 
piešķirot kompensācijas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pienākumu pildīšanu, 
par izdevumu atbilstību, kā arī zināmas publicēšanas prasības. Priekšlikumā ir minēta 
arī prasība rīkot konkursus par reģionāliem autobusu un vietējiem autobusu un dzelz
ceļa maršrutiem, ja tos neapsaimnieko iekšēji apsaimniekotāji (t.i., apsaimniekotāji, ko 
kontrolē vietējas vai reģionālas valsts pārvaldes iestādes).

75 Ar šo priekšlikumu ir paredzēts aizstāt Padomes �969. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. ��9�/69 par 
dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē (OV L �56, 
28.6.�969., �. lpp.).
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3.3. Tirdzniecības un citādi pakalpojumi

3.3.1. Profesionālie pakalpojumi

Ievads

132. Komisijas darbs profesionālo pakalpojumu nozarē ir turpinājies, publicējot 
pirmo 2004. gada ziņojuma “Konkurence profesionālo pakalpojumu nozarē”76 tur
pinājuma ziņojumu. Komisijas 2004. gada ziņojumā ir analizētas konkrētu profesio
nālo noteikumu reformu un modernizācijas iespējas. Ziņojuma pamatā ir plašs 
Konkurences ĢD situācijas novērtējums par šīs nozares regulējumu dalībvalstīs, 
galveno uzmanību veltot sešām profesijām — juristiem, notāriem, inženieriem, arhi
tektiem, farmaceitiem un grāmatvežiem (ieskaitot radniecīgo nodokļu konsultanta 
profesiju) — un tajā ir sīkāk analizēti pieci svarīgākie konkurences ierobežojumi: 
i) vienošanās par cenām, ii) ieteicamo cenu noteikšana, iii) reklāmu reglamentējoši 
noteikumi, iv) piekļuves prasības un rezervētas tiesības un v) noteikumi, kas regla
mentē uzņēmējdarbības struktūru un starpdisciplināro praksi.
133. Pētījumā ir secināts, ka profesionālo pakalpojumu nozarē valda aizliedzoši 
noteikumi — daži no tiem ir spēkā jau izsenis — kas nevajadzīgi ierobežo konkurenci 
un nāk par sliktu profesionālo pakalpojumu izmantotājiem, jo īpaši patērētājiem. 
Kā piemērus var minēt novecojušu cenu noteikšanas kārtību, reklāmas aizliegumus 
un sadarbības aizliegumus dažādu profesiju starpā. Komisijas 2004. gada ziņojumā 
visas iesaistītās puses ir aicinātas kopīgiem spēkiem grozīt vai atcelt visus nepama
totos noteikumus. Dalībvalstu regulējošās iestādes un profesionālās struktūras ir 
aicinātas brīvprātīgi pārskatīt spēkā esošos noteikumus, pievēršot uzmanību tam, 
vai šie noteikumi atbilst sabiedrības interesēm, vai tie ir samērīgi un pamatoti, un 
vajadzīgi attiecīgās profesijas labās prakses vārdā. Ziņojumā ir solīts 2005. gadā 
sniegt informāciju par paveikto.

“Profesionālie pakalpojumi — iespējas turpmākām reformām”, 2005. gada ziņojums

134. Turpinājuma ziņojums ir publicēts 5. septembrī. To veido divi atsevišķi 
dokumenti. Viens no tiem ir Komisijas paziņojums “Profesionālie pakalpojumi — 
iespējas turpmākām reformām”77, un otrs ir paziņojumam pievienotais Komisijas 
dienestu darba dokuments, kas saucas “Dalībvalstu sasniegumi konkurences iero
bežojumu pārskatīšanā un novēršanā profesionālo pakalpojumu jomā”.

76 Ziņojums ir pieejams http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0083:EN: 
NOT (Ziņojumu papildina situācijas novērtējums par profesionālo pakalpojumu regulējumu 
desmit jaunajās ES dalībvalstīs; tas ir publicēts 2004. gada novembrī un ir pieejams http://ec.
europa.eu/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_in_the_eu_ 
professions.pdf ).

77 Turpinājuma ziņojums ir pieejams http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:52005DC0405:EN:NOT



Ziņojums par konkurences politiku — 2005. gads

�4

135. Paziņojumā ir sniegts pārskats par atsevišķu dalībvalstu sasniegumiem, kopš 
2004. gada ziņojuma publikācijas pārskatot un atceļot nepamatotus reglamentējošus 
ierobežojumus. Paziņojumā ir sniegts arī valsts konkurences iestāžu un Komisijas 
veikto tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumu sīks apraksts. Seko seci
nājumi par reformu tempu un ieteikumi turpmākajai virzībai uz priekšu. Komisijas 
dienestu darba dokumentā ir apstiprināta paziņojumā paustā nostāja un sīki analizēta 
dalībvalstīs iegūtā informācija par reformu gaitu. Darba dokumentā ir kritiski vērtēti 
dalībvalstu argumenti, ar ko tās attaisno aizliedzošu noteikumu paturēšanu spēkā, un 
izcelti paraugprakses piemēri.

136. Ziņojuma mērķis ir līdzsvarota dalībvalstu sasniegumu analīze, salīdzinot 
dalībvalstu sniegto informāciju par iepriekšējos 18 mēnešos veiktajām reformām ar 
šajās valstīs pastāvošā regulējuma līmeni. Šādas nostājas nolūks ir parādīt modernizā
cijas pasākumus pastāvošā regulējuma līmeņa kontekstā. Tas ir svarīgi, jo katrai dalīb
valstij ir sava, atšķirīga izejas pozīcija — dažās dalībvalstīs regulējuma līmenis ir sa
mērā neievērojams, savukārt citās dalībvalstīs attiecīgās profesijas ir pakļautas 
striktākam regulējumam.

137. Aplūkojot 2004. un 2005. gadā veiktos modernizācijas pasākumus, ziņojumā 
atklājas neviennozīmīga aina. Dažas valstis ir guvušas labus panākumus, kamēr citās 
reformu process vēl nav sācies.

138. Komisijas analīze liecina, ka reformu procesa gaitu vairumā dalībvalstu kavē 
vairāki faktori, tostarp valsts politiskā atbalsta trūkums un pašu profesiju pārstāvju kūt
rums.

139. Ziņojumā ir teikts, ka vairums valsts konkurences iestāžu (VKI) kopā ar 
Komisiju pašlaik ir aktīvi iesaistījušās pārmaiņu veicināšanā. Darbs risinās vairākos 
virzienos, ieskaitot valsts konkurences iestāžu (VKI) un profesionālo struktūru div
pusējas apspriedes, situācijas vērtējumus un nozaru pētījumus. VKI arī aktīvi pie
mēro konkurences noteikumus, izmeklējot lietas savā valstī. Saistībā ar sešām izpē
tei izvēlētajām profesijām kopš 2004. gada februāra ir saņemta informācija par 
vienpadsmit ierosinātām lietām.

140. Lai reformu process ritētu straujāk, ziņojumā ir ieteikts Lisabonas stratēģi
jas īstenošanas valsts reformu programmās iekļaut arī jautājumus, kas attiecas uz to 
noteikumu modernizāciju, kuri skar profesionālos pakalpojumus. Ziņojumā ir 
pausts atbalsts Komisijas turpmākiem piemērotiem tiesību aktu — ES konkurences 
noteikumu un atbilstīgos gadījumos arī EK Līguma 86. panta — piemērošanas 
nodrošinājuma pasākumiem.

3.3.2. Atkritumu apsaimniekošana

141. Konkurences ĢD 2003. gadā nolēma sākt visaptverošu dialogu ar VKI, lai 
apzinātu svarīgākās konkurences problēmas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu no
zarē un nodrošinātu, ka Komisija un VKI šajā jomā piemēro saskaņotu konkurences 
politiku. Apspriedēs īpaša uzmanība ir pievērsta galvenokārt trim atkritumu veidiem, 
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ko attiecīgi aptver trīs EK direktīvas, proti: i) iepakojuma atkritumiem (Iepakojuma 
direktīva78), ii) nolietotiem transportlīdzekļiem jeb “automašīnu vrakiem” (NT direk
tīva 79) un iii) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA direktīva80).
142. Apspriežu sākumā 2003. gadā VKI ir nosūtīta aptaujas anketa. Pamatojoties uz 
Komisijas lēmumu praksi81 un no VKI saņemtajām atbildēm, Konkurences ĢD 
2004. gadā ir izstrādājis diskusiju dokumenta projektu. Dokumenta projekts 2004. gada 
decembrī ir nosūtīts apspriešanai VKI. Februārī ir notikusi tikšanās ar 20 VKI, lai ap
spriestu dokumenta projektu un uzzinātu VKI pieredzi. Maijā ir notikusi apspriežu otrā 
kārta, bet septembrī ir pabeigta dokumenta galīgās redakcijas sagatavošana un doku
ments ir ievietots Konkurences ĢD tīmekļa vietnē82.
143. Piemērojot konkurences politiku atkritumu apsaimniekošanas nozarē, galve
nais ir panākt, lai konkurences un vides politika savstarpēji papildinātu un spēcinātu 
viena otru, pēc iespējas tuvinot Lisabonas stratēģijas mērķi — līdz 2010. gadam pārvērst 
ES tautsaimniecību par pasaules dinamiskāko, konkurētspējīgāko un ilgtspējīgāko taut
saimniecību, vienlaikus ceļot patērētāju labklājību. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē 
konkurences politikai ir svarīga loma, jo otrreizējo izejvielu tirgus nākotnē kļūs par vie
nu no lielākajiem izejvielu tirgiem.
144. Atkritumu apsaimniekošanas tirgus ir relatīvi jauns. Iepakojuma atkritumu 
tirgus ir pakāpeniski veidojies kopš 90. gadu vidus. Savukārt NT un EEIA tirgus vairu
mā valstu vai nu pašlaik top, vai vēl tikai taps.
145. Konkurences ĢD atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nozarē ir apzinājis trīs 
svarīgākās ar konkurenci saistītās problēmas. Pirmkārt, ir jānovērš tādas pret konkuren
ci vērstas darbības kā, piemēram, tirgus sadale, vienošanās par cenām un apmaiņa ar 
citādu jutīgu informāciju. Otrkārt, ir svarīgi nodrošināt tādu normatīvo vidi, kas ļauj 
pastāvēt vairākām konkurējošām atkritumu apsaimniekošanas sistēmām. Un, treškārt, 
ir jāizvairās no jebkāda veida ekskluzīviem pasākumiem bez stingra un pārliecinoša 
ekonomiska pamatojuma, tādējādi sekmējot konkurences attīstību un zemākas cenas.
146. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē izmeklējamās lietas lielākoties mēdz būt 
valsts mēroga lietas, jo šis tirgus parasti ir valsts tirgus. Tomēr gan Komisija, gan VKI arī 
turpmāk aktīvi turpinās pārraudzīt atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību.

78 Eiropas Parlamenta un Padomes �994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 
iepakojuma atkritumiem (OV L 365, 3�.�2.�994., �0. lpp). Šī direktīva ir grozīta ar 2004. gada 
��. ferbruāra Direktīvu 2004/�2/EK (OV L 47, �8.2.2004., 26. lpp.).

79 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada �8. septembra Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem 
transportlīdzekļiem (OV L 269, 2�.�0.2000., 34. lpp.).

80 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 37, �3.2.2003., 24. lpp.).

8� Komisijas 2003. gada �6. oktobra Lēmums (OV L 75, �2.3.2004., 59. lpp.; ARA, ARGEV, ARO, saistībā ar 
EK Līguma 8�. pantu) — lēmums ir apstrīdēts; Komisijas 200�. gada �7. septembra Lēmums (OV L 
3�9, 4.�2.200�., �. lpp.; DSD, saistībā ar EK Līguma 8�. pantu) — lēmums ir apstrīdēts; Komisijas 
200�. gada �5. jūnija Lēmums (OV L 233, 3�.8.200�., 37. lpp.; Eco Emballages, saistībā ar EK Līguma 
8�. pantu); un Komisijas 200�. gada 20. aprīļa Lēmums (OV L �66, 2�.6.200�.,�. lpp.; DSD, saistībā 
ar EK Līguma 82. pantu) — lēmums ir apstrīdēts.

82 Dokuments ir pieejams http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/waste.pdf
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4. rūpniecība, patēriņa preces un ražošana

4.1. Patēriņa preces un pārtikas produkti

Coca-Cola83

147. Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, EK Līguma 82. pantu un 
EEZ līguma 54. pantu, Komisija 22. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par saistībām, kas ir 
adresēts Coca-Cola Company (“TCCC”) un tā trim galvenajiem pudeļu pildītājiem — 
Bottling Holdings sarl (Luksemburga), Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG un Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company SA (tālāk tekstā visi kopā saukti “Coca-Cola”). Lēmuma 
priekšmets ir TCCC un tā pudeļu pildītāju atsevišķi uzņēmējdarbības prakses aspekti, 
piegādājot bezalkoholiskus gāzētus dzērienus ES, Novēģijā un Islandē.
148. Coca-Cola adresētajā 2004. gada 15. oktobra sākotnējā novērtējumā Komisija 
ir paudusi bažas, ka TCCC un tā pudeļu pildītāji, veicot atsevišķas darbības izplatīšanas 
kanālos patēriņam mājās un patēriņam ārpus mājas ES, Norvēģijā un Islandē, iespē
jams, ļaunprātīgi izmanto savu kopējo dominējošo stāvokli attiecīgo valstu bezalkoho
lisko gāzēto dzērienu tirgū. Ieinteresētu trešo pušu apsvērumi ir apstiprinājuši Komisi
jas sākotnējās aizdomas par konkurences problēmām.
149. Abos izplatīšanas kanālos Komisijas sākotnējās bažas attiecas uz uzņēmējdar
bības praksi, kas izpaužas kā ekskluzivitātes prasības, atlaides ar nosacījumu, ka klienti 
trīs mēnešos iegādājas individuāli noteiktu daudzumu kokakolas un individuāli noteik
tu daudzumu pārējo kategoriju dzērienu, preču sasaiste un kārtība, kas liek pasūtītājiem 
tirdzniecībā izmantot virkni kokakolas krājumu vienību identifikatoru (“SKU”) un/vai 
pārējo kategoriju dzērienu SKU. Turklāt izplatīšanas kanālos patēriņam mājās TCCC un 
tā pudeļu pildītāji piemēro tādu preču izvietošanas kārtību plauktos, kas liek lielveika
liem rezervēt lielu daļu TCCC zīmola precēm paredzētās bezalkoholisko gāzēto dzērie
nu plauktu platības par labu tirgū vājākajiem TCCC zīmola sortimenta bezalkoholiska
jiem gāzētajiem dzērieniem. Izplatīšanas kanālos patēriņam ārpusmājas pasūtītājiem ir 
piešķirts avansa finansējums, kas ir jāatmaksā, vairākus gadus pērkot TCCC zīmola pre
ces. Visbeidzot, TCCC un tā pudeļu pildītāji piemēro atsevišķas ekskluzivitātes prasības 
arī saistībā ar tirdzniecības tehniskā aprīkojuma, piemēram, dzērienu dzesēšanas ierīču 
un tirdzniecības automātu, uzstādīšanu.
150. Atbildot uz sākotnējo novērtējumu, Coca-Cola ir iesniedzis saistības, kurās ir 
ņemtas vērā atklātās konkurences problēmas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 
27. panta 4. punktu84 Komisija 2004. gada 26. novembrī ir publicējusi paziņojumu, aici
not ieinteresētas trešās puses iesniegt apsvērumus par Coca-Cola piedāvātajām saistī
bām. Saņemtie apsvērumi ir bijuši kopumā pozitīvi, un tajos ir minēti arī ieteikumi, kas 
attiecas uz saistību pilnveidi (piemēram, īsāku formulējumu, pārraudzību). Atbildot uz 
šiem apsvērumiem, Coca-Cola ir iesniedzis grozītu saistību piedāvājumu.

83 Lieta COMP/39��6 Coca-Cola (OV L 253, 29.9.2005., 2�. lpp. un OV C 239, 29.9.2005., �9. lpp.). Skatīt 
arī http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_��6

84 OV C 289, 26.��.2004., �0. lpp.
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151. Saskaņā ar 9. pantu pieņemtajā Komisijas lēmumā ir teikts, ka Coca-Cola pie
dāvātās saistības ir pietiekamas, lai novērstu sākotnēji apzinātās konkurences problē
mas. Konkrēti Coca-Cola atturas slēgt ekskluzivitātes līgumus un piešķirt apjoma pieau
guma un mērķa atlaides, izņemot sevišķus gadījumus. Sākotnējā Komisijas novērtējumā 
bija atzīts, ka šāda prakse var apgrūtināt trešo pušu iespēju konkurēt pēc būtības. Piekrī
tot dažādām dzērienu kategorijām atsevišķi noteikt ar sortimentu un plauktu platību 
saistītās prasības, ar saistībām ir novērstas sākotnējā novērtējumā minētās bažas, ka tir
gū spēcīgākās dzērienu kategorijas var izmantot kā sviru, lai panāktu labāku noietu tirgū 
vājākiem dzērieniem. Attiecībā uz finansējumu un tehnisko aprīkojumu saistības pa
redz samazināt līgumu termiņus, dod pasūtītājiem tiesības atmaksāt aizdevumus un 
izbeigt saistības bez sankcijām un paredz atbrīvot noteiktu daļu dzesēšanas ierīču platī
bas, tādējādi novēršot sākotnējās bažas, ka iepriekšējas vienošanās nevajadzīgi sasaista 
pasūtītājus un rada ekskluzīvas tirdzniecības vietas.
152. Nenonākot pie atzinuma par pašreizējiem vai agrākiem konkurences noteiku
mu pārkāpumiem un ievērojot piedāvātās saistības, Komisijas lēmumā ir secināts, ka 
Komisijas turpmākai izmeklēšanai vairs nav pamata. Ar Komisijas lēmumu Coca-Cola 
saistības ir šim uzņēmumam saistošas līdz 2010. gada 31. decembrim.

4.2. Mehāniskās un citas ražošanas nozares, ieskaitot transporta 
 aprīkojuma ražošanu

SEP a.o. un Automobiles Peugeot SA8�

153. Komisija 5. oktobrī ir uzlikusi naudas sodu 49,5 miljonu euro apmērā Automo-
biles Peugeot SA un tā pilnīgā īpašumā esošajam importētājam Peugeot Nederland N.V., 
jo Peugeot laikposmā no 1997. gada janvāra līdz 2003. gada septembrim ir kavējis jaunu 
automašīnu eksportu no Nīderlandes patērētājiem, kas dzīvo citās dalībvalstīs. Nīder
landē cenas pirms nodokļu nomaksas pārsvarā ir ievērojami zemākas nekā pārējās da
lībvalstīs, piemēram, Vācijā un Francijā. Īstenojot stratēģiju, kuras nolūks ir neļaut iz
platītājiem pārdot automašīnas patērētājiem citās dalībvalstīs, un ierobežojot Nīderlandes 
Peugeot izplatītāju eksportu, minētie uzņēmumi ir nopietni pārkāpuši EK Līguma 
81. pantu, kura noteikumi aizliedz ierobežojošas vienošanās.
154. Peugeot pārkāpums sastāv no diviem pasākumiem.
155. Pirmais pasākums ir iespaidojis Peugeot Nīderlandes izplatītāju atalgojumu, 
kas daļēji ir bijis atkarīgs no pārdoto transportlīdzekļu galamērķa un bijis diskriminē
jošs pret pārdošanu ārvalstu patērētājiem. Konkrēti izplatītājiem nav maksātas prēmijas 
par darba rezultātiem, ja tie bija pārdevuši automašīnas, kas vēlāk bija reģistrētas ārpus 
Nīderlandes.
156. Lēmumā nav apšaubītas ražotāju tiesības pieskaņot savu tirdzniecības politiku 
dažādu valstu tirgus prasībām, lai labāk piekļūtu šiem tirgiem. Lēmumā nav apšaubītas 
arī ražotāju brīvas izvēles tiesības vienoties ar izplatītājiem par pārdošanas mērķiem, 

85 Lieta COMP/36.623, COMP/36.820 un COMP/37.275.
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nosakot attiecīgā līguma teritorijā sasniedzamo pārdošanas apjomu, nedz arī brīvas iz
vēles tiesības noteikt piemērotus stimulus, jo īpaši darba prēmijas, lai rosinātu izplatītā
jus savā līguma teritorijā celt pārdošanas apjomu.
157. Tomēr Peugeot prēmēšanas kārtība, ko paredz vienošanās ar Nīderlandes 
izplatītāju tīklu, ir pārsniegusi to, kas ir vajadzīgs, lai rosinātu Nīderlandes izplatī
tājus pēc labākās sirdsapziņas strādāt savā līguma teritorijā. Lai iegūtu tiesības uz 
prēmiju, Nīderlandes izplatītājiem savā teritorijā bija jāsasniedz zināmi pārdošanas 
mērķi. Kad izplatītāji bija ieguvuši tiesības uz prēmiju un tādējādi pierādījuši auto
mobiļu ražotājiem, ka savā teritorijā ir strādājuši pēc labākās sirdsapziņas, prēmija 
tika izmaksāta tikai par automašīnām, kas vēlāk bija reģistrētas Nīderlandē, bet ne
tika izmaksāta par pārējām pārdotajām, iespējams, eksportētajām automašīnām. 
Šāda kārtība ir uzskatāma par diskriminējošu attiecībā uz ārvalstu patērētājiem. Tā
dēļ ar Peugeot prēmēšanas kārtību Nīderlandē ir pārkāpts Regulas (EK) Nr. 1475/95 
6. panta 1. un 8. punkts86, kas paredz, ka atbrīvojums neattiecas uz gadījumiem, kad 
“piegādātāji bez objektīva pamatojuma nosaka izplatītāju atalgojumu atkarībā no 
pārdoto mehānisko transportlīdzekļu galamērķa vai pircēju dzīvesvietas”. Turklāt lie
tas materiālos ir pierādījumi, kas liecina, ka prēmijas visā minētajā laikposmā izpla
tītājiem ir bijušas materiālā ziņā svarīgas un ka to zaudējums eksporta pārdošanas 
gadījumā ir ievērojami mazinājis izplatītāju ieinteresētību pārdot automašīnas patē
rētājiem, kas nav Nīderlandes iedzīvotāji.
158. Otrs pasākums ir īstenots ar Peugeot Nederland starpniecību un ir izpau
dies kā Peugeot spiediens uz izplatītājiem, par kuriem bija zināms, ka ievērojamu to 
pārdošanas daļu veido eksports, piemēram, piedraudot samazināt piegādāto auto
mašīnu skaitu. Peugeot Nederland uz atsevišķiem izplatītājiem ir izdarījis tiešu spie
dienu, laiku pa laikam veicot darbības ar mērķi ierobežot šo izplatītāju eksporta 
pārdošanas apjomus. Spiediens ir izpaudies arī kā draudi samazināt piegādes, jo 
īpaši ārzemēs vispieprasītāko automašīnu modeļu piegādes. Turklāt atsevišķi mode
ļi ir bijuši strikti rezervēti vienīgi pārdošanai Nīderlandes tirgū, un Peugeot ir uz
skatījis šo modeļu eksportu par nepieņemamu uzvedību, par ko attiecīgo izplatītāju 
var saukt pie atbildības.
159. Šo divu pasākumu rezultātā pēc 1997. gada, kad ir ieviesta aprakstītā atalgoju
ma sistēma, Peugeot eksporta apjoms no Nīderlandes ir sarucis, bet pēc 1999. gada tas ir 
krasi krities. Šādu radikālu eksporta apjoma kritumu nevar pamatot ar ārējiem fakto
riem, piemēram, ar Nīderlandes un pārējo dalībvalstu cenu pārmaiņām.
160. Nosakot soda naudas apmēru, Komisija ir ņēmusi vērā Peugeot un tā Nīder
landes meitasuzņēmuma pārkāpuma smagumu un salīdzinoši ilgo turpināšanos. Komi
sijas lēmums ir pārsūdzēts Pirmās instances tiesā87.

86 Komisijas �995. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. �475/95 par Līguma 85. panta 3. punkta piemēroša-
nu dažām mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanas un apkopes līgumu kategorijām. Šī regula ir 
aizstāta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. �400/2002 (OV L 203, �.8.2002.).

87 Lieta T-450/05, Automobiles Peugeot un Peugeot Nederland pret Komisiju.
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BMW un General Motors — nepamatoti šķēršļi daudzzīmolu pārdošanai un aizliegumi 
remontētājiem kļūt par pilnvaroto remontētāju tīklu dalībniekiem

161. BMW88 un General Motors (Opel)89 lietas ir ierosinātas 2003. gadā un 
2004. gada sākumā pēc vairāku izplatītāju apvienību iesniegtām oficiālām un neoficiā
lām sūdzībām. Pēc padziļinātas izmeklēšanas un konstruktīvām apspriedēm ar iesaistī
tajām pusēm Komisija 2005. gada beigās ir informējusi sūdzību iesniedzējus, ka, ņemot 
vērā BMW un General Motors (GM) veiktos pasākumus, vairs nav pamata turpināt ties
vedību, ciktāl tā skar divus galvenos sūdzībās minētos argumentus90. Šie divi argumenti 
attiecas uz i) nepamatotiem šķēršļiem daudzzīmolu automašīnu izplatīšanai un tehnis
kajai apkopei un ii) aizliegumiem remontētājiem kļūt par abu minēto ražotāju pilnvaro
to remontētāju tīklu dalībniekiem.
162. Lai novērstu Komisijas paustās bažas un saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1400/200291 iegūtu tiesisko noteiktību, BMW un GM ir paskaidrojuši un precizējuši at
tiecīgos izplatīšanas un tehniskās apkopes līgumus, nosūtot vēstules visiem daudzskait
līgajiem abu minēto ražotāju pilnvaroto izplatītāju un remontētāju tīklu dalībniekiem.
163. Attiecībā uz iespējamību pārdot konkurējošu zīmolu automašīnas BMW un 
GM savu izplatītāju tīklu dalībniekiem ir paziņojuši, ka piekrīt kopīgai un neekskluzīvai 
visu telpu izmantošanai, izņemot to tirdzniecības zāles daļu, kas ir paredzēta abu minē
to ražotāju zīmolu automašīnu pārdošanai (piemēram, apmeklētāju pieņemšanas un 
klientu uzgaidāmā zona, ārējā fasāde, biroja iekštelpas). Abi autoražotāji nepārprotami 
atzīst konkurējošu zīmolu līdzāspastāvēšanas principu, ja runa ir par preču zīmēm, at
šķirības zīmēm vai citiem uzņēmumu identitātes elementiem, ko izvieto izplatītāju 
tirdzniecības vietu iekšpusē un ārpusē. Turklāt abi ražotāji apņemas atļaut saviem izpla
tītājiem izmantot jebkuru (daudzzīmolu) datoru infrastruktūru un vadības sistēmas, 
tostarp grāmatvedības metodiku un grāmatvedības sistēmas, ar noteikumu, ka šo sistē
mu īpašības, darbības principi, funkcijas un kvalitāte atbilst BMW un GM ieteiktajiem 
risinājumiem. GM ir arī paskaidrojis, ka Opel izplatītāji drīkst veidot daudzzīmolu tī
mekļa vietnes un ka Opel apmācītus pārdošanas darbiniekus ir atļauts iesaistīt arī citu 
zīmolu automašīnu pārdošanā, savukārt no darbiniekiem, kam ir uzticēts pārdot kon
kurējošu zīmolu automašīnas, vairs neprasa Opel apmācību.
164. Gan BMW, gan GM ir paskaidrojis, ka ar paziņošanu un revīzijām saistītie iz
platītāju pienākumi neattiecas uz komerciāli jutīgu informāciju, kas skar izplatītāju uz
ņēmējdarbību, iesaistot konkurējošu piegādātāju preces.
165. Ņemot vērā, ka daudzzīmolu izplatītāju pārdošanas mērķu noteikšanas un 
darba vērtējuma mehānismiem var būt atturošs efekts, GM ir apstiprinājis, ka, pirmkārt, 
pārdošanas mērķus noteiks, savstarpēji vienojoties ar izplatītājiem. Otrkārt, mērķus no

88 Lieta COMP/38.77� Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG.
89 Lieta COMP/38.864 PO/General Motors – Opel izplatīšanas līgumi un lieta COMP/38.90� Verband 

Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.
90 Apspriedes vēl turpinās par citiem jautājumiem, ko ir izvirzījusi kāda izplatītāju apvienība.
9� Komisijas Regula (EK) Nr. �400/2002 par Līguma 8�. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienoša-

nos un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē (OV L 203, �.8.2002.).
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teiks, ņemot vērā attiecīgā izplatītāja uzņēmējdarbības apstākļu iespējamās pārmaiņas 
(tostarp ar daudzzīmolu pārdošanu saistītas uzņēmējdarbības sākumu) un vietējos tir
gus apstākļus, bet vienlaikus atturoties no GM izplatītāju darba vērtējuma, kura pamatā 
ir šo izplatītāju vietējā un valsts tirgus daļas salīdzinājums. Ar pārdošanas mērķiem sais
tītus strīdus izšķir tiesa. Treškārt, izplatītāju darbības attīstības vērtējumu, par pamatu 
ņemot GM zīmola vietējā un valsts tirgus daļas salīdzinājumu, nevar izmantot, lai pret 
attiecīgo izplatītāju piemērotu sankcijas.
166. Tomēr BMW prasību, kas paredz, ka BMW izplatītājiem tirdzniecības zālē ir 
jāizliek apskatei vismaz trīs vai četras automašīnas (tas ne tuvu neaptver visu BMW 
modeļu klāstu), Komisija nav uzskatījusi par netiešu nekonkurēšanas prasību. Zināmas 
platības tirdzniecības zālēs bez papildu līdzekļu ieguldījuma dažkārt nemaz nav iespē
jams izlikt apskatei reprezentatīvu vairāku zīmolu modeļu klāstu.
167. Meklējot daudzzīmolu automašīnu tehniskās apkopes un pilnvaroto remontētā
ju tīklu pieejamības problēmu risinājumus, BMW un GM no saviem līgumiem ir svītroju
ši prasības, kuru dēļ jaunpienācēji nevarēja kļūt par pilnvaroto remontētāju tīklu dalībnie
kiem un/vai nedrīkstēja veikt konkurējošu zīmolu automašīnu tehnisko apkopi.
168. Papildus no 162. līdz 165. punktam izklāstīto principu īstenošanai no BMW 
un GM remontētāju līgumiem ir svītroti visi kvantitatīvie kritēriji (piemēram, apgrozī
juma minimuma un minimālās caurlaidspējas prasības). BMW līgumos līdz šim ir biju
šas iekļautas pieaugošas prasības attiecībā uz darba iecirkņu un aprīkojuma minimālo 
jaudu, krājumu apmēru un noliktavu ietilpību, kuru pamatā bija drīzāk varbūtējais vie
tējais pieprasījums, nevis attiecīgā remontētāja faktiskais pasūtījumu skaits. Tagad BMW 
prasa tikai, lai katram pilnvarotajam remontētājam būtu vismaz trīs mehāniskie remon
ta iecirkņi un atbilstīgs aprīkojums kvalitatīvas apkopes nodrošināšanai. Šīs pārmaiņas 
ļaus vietējiem remontētājiem pašiem noteikt patērētāju pieprasījuma apmierināšanai 
vajadzīgo remontdarbnīcu skaitu un atrašanās vietu.
169. Gan BMW, gan GM savos tehniskās apkopes līgumos ir iekļāvuši “remont
darbnīcu atvēršanas klauzulu”, kas nozīmē, ka pilnvarotie remontētāji drīkst brīvi 
iegādāties visu aprīkojumu, rīkus, IT aparatūru un datorprogrammas ne vien no 
BMW un GM izvēlētajiem piegādātājiem, bet arī citur (ar noteikumu, ka alternatī
vajām precēm ir tādas pašas funkcijas un kvalitāte). Šādus “nepatentētus” rīkus, ap
rīkojumu un IT infrastruktūru var izmantot dažādu zīmolu automašīnu tehniskajā 
apkopē. GM ir informējis, ka tā remontētāju līgumos nav arī noteikts, ka remont
darbnīcu ierīces vai aprīkojumu drīkst izmantot vienīgi Opel klientu vajadzībām, un 
ir samazināts arī to speciālo rīku skaits, kuriem ir jāglabājas pilnvaroto remontētāju 
darba telpās.
170. Attiecībā uz iespējamiem šķēršļiem, kas remontētājiem traucē kopīgi iegādā
ties un glabāt rezerves daļas, BMW un GM ir paskaidrojuši, ka pilnvarotajiem remontē
tājiem ir brīvas tiesības organizēt iepirkšanas grupas un glabāt rezerves daļas kopējā 
noliktavā. Abi ražotāji ir piekrituši atcelt prasību, kas paredz, ka katram pilnvarotajam 
remontētājam uz vietas ir jābūt savai noliktavai, neskarot prasību savās telpās glabāt ti
kai “tiešās pārdošanas” rezerves daļu krājumus (piemēram, klientu bieži pieprasītās 
bremžu uzlikas, spuldzes, filtrus).
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Paplašinātajā ES arvien uzlabojas automašīnu cenu konverģence

171. Pamatojoties attiecīgi uz novembra un maija datiem, martā un augustā Komi
sija ir publicējusi pārskatu par automašīnu cenu atšķirībām ES. Ja salīdzina vidējo stan
dartcenu pirms nodokļu nomaksas 25 valstu tirgos, ir redzams, ka cenu starpība gada 
laikā ir arvien samazinājusies un nokritusies līdz 6,3 % salīdzinājumā ar 2003. gada au
gusta pārskatā minētajiem 6,9 %. Salīdzinot ar 2004. gada maiju, automašīnu cenas ES 
2005. gada maijā ir pieaugušas par 0,4 % salīdzinājumā ar tajā pašā laikposmā konstatē
to 1,9 % inflācijas līmeni. Dalībvalstīs ar tradicionāli zemām pirmsnodokļu cenām 
automašīnu mazumtirdzniecības cenas lielākoties nav ievērojami cēlušās. Cenas ir ne
daudz cēlušās Dānijā (+2,4 %) un Grieķijā (+1,8 %), bet kritušās Somijā (–2 %), 
Igaunijā (–8,3 %) un Polijā (–7,6 %). Šķiet, tas liecina, ka automašīnu cenu konverģencei 
nav bijusi augšupejoša tendence un automašīnu cenas nav tuvinājušās augsto cenu val
stu līmenim.

5. karteļi

5.1. Karteļu politikas jaunumu apskats

�.1.1. Jauns direktorāts

172. Stājoties konkurences komisāres amatā, Neelie Kroes ir nosaukusi cīņu pret no
ziedzīgiem karteļiem par vienu no jomām, kur Konkrences ĢD ir jāpieliek vislielākās 
pūles. Lai varētu sekmīgāk veikt šo pastiprināto cīņu, Konkurences ĢD ir izveidots jau
ns direktorāts, kura ekskluzīvs uzdevums ir īstenot pret karteļiem vērstos tiesību aktu 
piemērošanas nodrošinājuma pasākumus. Direktorāts ir sācis darbu 1. jūnijā. Direkto
rāta pārziņā ir vairums karteļu lietu, un ciešā sadarbībā ar Politikas un stratēģiskā atbal
sta direktorātu tas ieņem vadošu lomu pret karteļiem vērstās politikas izstrādē.
173. Karteļu direktorātā strādā aptuveni 60 darbinieki un aptuveni 40 no šiem dar
biniekiem nodarbojas ar karteļu lietām. Jaunā Karteļu direktorāta galvenais uzdevums 
ir nodrošināt efektīvu un rūpīgu daudzskaitlīgo un apjomīgo karteļu lietu izmeklēšanas 
norisi. Direktorāta uzdevums ir vienkāršot un paātrināt pēc savas būtības sarežģīto un 
ilgstošo karteļu lietu izmeklēšanas procesu, lai sākto lietu izmeklēšanu varētu pabeigt 
saprātīgā termiņā. Karteļu direktorāta mērķis ir panākt, lai ne vien galapatērētāji, bet arī 
rūpnieciskie patērētāji gūtu skaidru priekšstatu par karteļu radītajām izmaksām. Šādi 
karteļi nedod labumu nedz patērētājiem, nedz tautsaimniecībai un negatīvi iespaido ES 
konkurētspēju un izaugsmi.
174. Aplūkojot ar noziedzīgu karteļu darbību saistītās lietas, ir redzams, ka Komisi
jas iecietības programmas rezultātā ir turpinājusies neapsīkstoša paziņojumu straume. 
Tomēr faktiski lietas ir ierosinātas tikai par ierobežotu skaitu no visiem paziņotajiem 
gadījumiem. Komisija 2005. gadā ir saņēmusi 17 imunitātes pieteikumus un 11 pietei
kumus par naudas sodu samazināšanu. Sešos gadījumos Komisija ir piešķīrusi nosacītu 
imunitāti. Karteļu atmaskošanā ir palīdzējuši arī citi informācijas avoti, piemēram, sū
dzības un tirgus pārraudzība, un jo īpaši sadarbība ar valsts konkurences iestādēm Eiro



Ziņojums par konkurences politiku — 2005. gads

�2

pas Konkurences iestāžu tīklā. Aplūkojot galīgos lēmumus, ir redzams, ka Komisija ir 
pieņēmusi piecus galīgus lēmumus, ar kuriem 37 uzņēmumiem92 ir uzlikta soda nauda, 
kuras kopējais apjoms ir 683 miljoni euro (salīdzinājumam: 2004. gadā ir sodīts 21 uz
ņēmums un kopējā soda nauda ir bijusi 390 miljoni euro). Iebildumu paziņojumi ir 
nosūtīti astoņās karteļu lietās. Jāatzīmē, ka trīs no 2005. gadā pieņemtajiem pieciem lē
mumiem karteļu lietās pamatojas uz 1996. gada Iecietības paziņojumu, bet šī proporcija 
turpmāk, protams, mainīsies — vairums no 2005. gadā nosūtītajiem iebildumu paziņo
jumiem ir tapuši pēc iepazīšanās ar pieteikumiem, kas ir iesniegti saskaņā ar 2002. gada 
Iecietības paziņojumu93.

�.1.2. Komisijas iecietības programma

175. Karteļu lietās iecietības programmai kā tiesību aktu piemērošanas nodrošinā
juma instrumentam joprojām ir ļoti svarīga loma. Saskaņā ar Komisijas iecietības prog
rammu imunitāti pret sodiem var piešķirt pirmajam uzņēmumam, kas sniedz Komisijai 
pierādījumus par karteļa pastāvēšanu, un ievērojamu soda samazinājumu var iegūt ik
viens turpmākais pieteikuma iesniedzējs. Ja pēc Komisijas pirmā Iecietības paziņojuma 
1996. gadā tā sešos darbības gados ir saņemti vairāk nekā 80 pieteikumi, tad 2002. gada 
Iecietības paziņojuma94 rezultātā pieteikumu (gan saistībā ar imunitāti, gan soda sama
zinājumu) ir kļuvis vēl vairāk — nepilnos četros gados to skaits ir pieaudzis līdz 165 
pieteikumiem (t.i., vidēji mēnesī ir saņemti trīs pieteikumi): 86 no šiem pieteikumiem ir 
bijuši imunitātes pieteikumi, bet 79 ir soda naudas samazinājuma pieteikumi.
176. Tomēr lielais saņemto pieteikumu skaits neatspoguļo to karteļu lietu skaitu, ko 
Komisija ir izmeklējusi kopš 2002. gada. Lemjot par noziedzīgo karteļu lietu izmeklēša
nu, Komisija Eiropas Konkurences iestāžu tīklā ir koncentrējusi pūliņus, lai vērstos pret 
pārkāpumiem, kas iespaido vismaz virkni dalībvalstu vai EEZ kopumā. Lai gan daudzos 
gadījumos pārkāpumi formāli ir EK Līguma 81. pantā minēto aizliegumu pārkāpumi, to 
mērogs ir bijis ierobežots, nereti iespaidojot tikai vienu atsevišķu dalībvalsti vai pat tikai 
kādas dalībvalsts daļu. Šādos gadījumos pieteikumus attiecīgajās dalībvalstīs dažkārt pa
pildus ir izmeklējušas šo valstu konkurences iestādes (VKI), nevis Komisija, jo īpaši 
gadījumos, kad uzņēmumi ar līdzīgiem pieteikumiem ir griezušies arī attiecīgās dalīb
valsts VKI. Tomēr šie gadījumi ir iekļauti iepriekš minētajā statistikā, jo šajās lietās Ko
misija sākotnēji ir pieņēmusi lēmumu par nosacītu imunitāti. Turklāt saskaņā ar 
2002. gada Paziņojumu imunitāti var piešķirt gadījumos, kad attiecīgais uzņēmums ir 
sniedzis pietiekamus pierādījumus, lai Komisija varētu sākt pārbaudi. Šādi pierādījumi 
var būt nepietiekami, lai faktiski pierādītu pārkāpumu, un visbiežāk parasti ir vajadzīgi 
papildu pierādījumi. Tādēļ lemjot par izmeklēšanu, Komisijai ir jānosaka prioritātes. 
Piemēram, gadījumos, kad pieteikumi attiecas uz iespējamiem pārkāpumiem, kas ir iz
beigti pirms vairākiem gadiem, ir loģiski domāt, ka jauna izmeklēšana nedos izšķirīgus 

92 Šeit neietilpst imunitātes pieteikumu iesniedzēji.
93 Jauno paziņojumu piemēro, ja Komisija ir saņēmusi iecietības pieteikumu pēc 2002. gada 

�9. februāra.
94 Paziņojums par imunitāti pret sodiem un sodu samazinājumu karteļu lietās (OV C 45, �9.2.2002.).
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rezultātus. Citos gadījumos sniegtie pierādījumi var būt pārāk niecīgi vai neprecīzi, lai 
ar tiem varētu pamatot lēmumu par nosacītu imunitāti un/vai izmeklēšanas sākumu.
177. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 2005. gadā ir pieaudzis tādu pieteiku
mu skaits, kuri neatbilst pastāvošajiem imunitātes piešķiršanas nosacījumiem. Pieci 
imunitātes pieteikumi ir oficiāli noraidīti, jo Komisijai sniegtā informācija nav bijusi 
pietiekama, lai Komisija varētu veikt negaidītas pārbaudes, un tā nav bijusi pietiekama 
arī, lai varētu atzīt EK Līguma 81. panta pārkāpumu. (Taču iesaistītie uzņēmumi izvēlē
jās neatsaukt sniegtos pierādījumus un lūdza Komisiju apsvērt iesniegto informāciju 
soda samazinājuma kontekstā gadījumā, ja Komisija saistībā ar iespējamo pārkāpumu 
sodu vēlāk tomēr piemērotu.) Vienā gadījumā, kad jau pašā sākumā bija skaidrs, ka 
Komisija nesāks izmeklēšanu, pieteikuma iesniedzējs tika informēts par Komisijas no
domu nesākt izmeklēšanu saistībā ar imunitātes pieteikumu, paskaidrojot, ka, pēc Ko
misijas domām, pieteikums visticamāk neatbilst imunitātes piešķiršanas nosacījumiem 
un lieta nav atzīstama par piemērotu Komisijas tālākai izmeklēšanai. Trīs pieteikumus 
Komisija 2005. gadā ir atzinusi par neatbilstīgiem, jo Iecietības paziņojuma materiālā 
darbības joma neaptvēra tajos minētos faktus. Komisijai ir jānodrošina iecietības prog
rammas pareizs piemērojums, lai nebūtu gadījumu, kad Komisijai adresētajos pieteiku
mos ir minētas vienošanās, kam agrāk būtu piemērojama ar Regulu (EK) Nr.1/2003 at
celtā paziņošanas sistēma. Visbeidzot, Komisija ir informējusi kādu uzņēmumu, kam 
bija piešķirta nosacīta imunitāte, ka attiecīgās karteļa lietas galīgajā lēmumā Komisija šo 
statusu negatavojas apstiprināt. Minētais uzņēmums bija pārkāpis pienākumu sadarbo
ties un atklājis citiem konkurentiem, ka ir iesniedzis imunitātes pieteikumu, vēl pirms 
Komisija bija veikusi pārbaudes.
178. Aplūkojot soda samazinājuma pieteikumus, ir jāņem vērā, ka sniegtā statistika 
atspoguļo situāciju, kad saistībā ar vienu izmeklēšanu soda samazinājuma pieteikumus 
parasti iesniedz vairāki uzņēmumi.
179. Trīs gadu pieredze, strādājot ar Komisijas 2002. gada Iecietības paziņojumu, ir 
ļāvusi nonākt pie vairākiem vispārīgiem atzinumiem. Imunitāti var piešķirt uzņēmu
miem, kas ir izpildījuši Iecietības paziņojumā izklāstītos nosacījumus un pienākumus. 
Uzņēmumiem, kam ir piešķirta nosacīta imunitāte, ir pilnā mērā un nepārtraukti jāsa
darbojas ar Komisiju. Cita starpā pienākums sadarboties aizliedz bez Komisijas iepriek
šējas piekrišanas izpaust informāciju par pieteikumu trešām pusēm, tas liek meklēt un 
sniegt Komisijai visu ar iespējamo karteli saistīto informāciju un atbildēt uz visiem Ko
misijas uzdotajiem jautājumiem, pieļaujot, ka Komisija var mutiski iztaujāt uzņēmumu 
darbiniekus. Daudzos gadījumos izmanto tikai Komisijas iedibināto mutisko procedūru 
(t.i., uzņēmumu pārstāvju mutisko liecību ierakstus), ko piemēro vienīgi tādēļ, lai civil
procesos izvairītos no imunitātes pieteikumu iesniedzēju nostādīšanas neizdevīgā stā
voklī salīdzinājumā ar citiem karteļa dalībniekiem. Ar pārkāpumiem saistīti agrāki do
kumenti tomēr vienmēr ir jāiesniedz.
180. Pamatojoties uz izmeklēšanas faktiem un Komisijas rīcībā esošo pierādījumu 
spēku, Komisija lemj, vai iesniegtie pierādījumi ir vai nav uzskatāmi par pierādījumiem 
ar ievērojamu pievienoto vērtību, un tādējādi ir vai nav kvalificējami kā pierādījumi, 
kuri ļauj samazināt sodu. Gadījumos, kad imunitātes pieteikuma iesniedzēju sagādātā 
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un pārbaudēs iegūtā informācija joprojām nav pietiekama, lai varētu pierādīt pārkāpu
mu, jauni soda samazinājuma pieteikumu iesniedzēju pierādījumi var palīdzēt Komisi
jai faktiski pierādīt pārkāpuma pastāvēšanu. Par ievērojamu pievienoto vērtību var ru
nāt arī gadījumos, kad iecietības pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis jaunus pierādījumus, 
bet ir apstiprinājis jau iegūtos pierādījumus un šo apstiprinājumu vajag, lai pārkāpumu 
varētu uzskatīt par pierādītu. Arī gadījumos, kad Komisija jau ir atzinusi pārkāpuma 
pastāvēšanu, papildu pierādījumiem tomēr var būt ievērojama pievienotā vērtība, ja šie 
pierādījumi tieši attiecas uz iespējamā karteļa ļaunprātīgumu vai tā pastāvēšanas ilgu
mu. Tālāk aplūkotie Komisijas lēmumi Itālijas jēltabakas un Gumijas ķīmisko piedevu 
lietā ļauj labāk izprast dažus ievērojamas pievienotās vērtības jēdziena aspektus. Vēl lie
lāku skaidrību šajā jautājumā ieviesīs saskaņā ar 2002. gada Paziņojumu 2006. gadā pie
ņemtie lēmumi.
181. Komisijas nākamo gadu uzdevums ir turpināt īstenot iecietības politiku un vēl 
vairāk stiprināt tās efektivitāti. Tās mērķis ir efektīvi aizšķērsot karteļiem ceļu, sekmēt 
nekavējošu izmeklēšanu un nodrošināt karteļu bargu sodīšanu, patērētāju labā gādājot 
par konkurencei labvēlīgu vidi.

5.2. lietas

Monohloretiķskābe9�

182. Komisija 19. janvārī ir uzlikusi soda naudu kopumā gandrīz 217 miljonu euro 
apmērā trim ķīmijas uzņēmumiem — Akzo, Hoechst un Atofina (tagad pārdēvēts par 
Arkema) par dalību monohloretiķskābes (MCAA) tirgus kartelī. Ceturtais karteļa dalīb
nieks Clariant, kas ir iegādājies savu MCAA uzņēmumu no Hoechst 1997. gadā, ir atbrī
vots no soda, jo ir sadarbojies ar Komisiju saskaņā ar Iecietības paziņojumu.
183. MCAA ir aktīva organiska skābe, ķīmisks starpprodukts, ko izmanto mazgāša
nas līdzekļu, līmes, tekstilizstrādājumu, pārtikas, farmaceitisku līdzekļu un kosmētikas 
biezinātāju ražošanā. Karteļa dalībnieki bija sagrābuši vairāk nekā 90 % no Eiropas 
MCAA tirgus. Karteļa dalībnieki bija saskaņoti darbojušies tirgū, vismaz 15 gadu garu
mā no 1984. līdz 1999. gadam dalot produkcijas apjomus un pasūtītājus. Dalībnieki sa
tikās attiecīgi kādā no savām valstīm rotācijas kārtībā divas līdz četras reizes gadā. Kopš 
1993. gada karteļa darbība bija kļuvusi organizētāka, pateicoties Šveices statistikas aģen
tūras AC Treuhand iesaistei, kas organizēja likumīgas tikšanās netālu no Cīrihes lidos
tas, zem kurām faktiski slēpās dalībnieku neoficiālās tikšanās, lai apspriestu karteļa da
rīšanas.
184. Clariant, Atofina un Akzo visi ir sadarbojušies ar Komisiju saskaņā ar Iecietī
bas paziņojumu. Komisija izmeklēšanā ir piemērojusi 1996. gada Iecietības paziņojumu, 
jo izmeklēšana ir sākta pirms 2002. gada Paziņojuma piemērošanas sākuma. Clariant 
bija sniedzis izšķirīgus pierādījumus par karteļa pastāvēšanu (pēc to saņemšanas ir sāk
ta izmeklēšana), tādēļ tam ir piešķirta pilnīga imunitāte. Atofina ir otrs uzņēmums, kas 
bija gatavs sadarboties, un tam ir piešķirts soda samazinājums 40 % apmērā. Akzo ir 

95 Lieta COMP/37.773 MCAA.
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trešais uzņēmums, kas piekrita sadarboties ar Komisiju, un tam ir piešķirts soda sama
zinājums 25 % apmērā. Nosakot soda naudas lielumu, Komisija ir ņēmusi vērā arī pār
kāpuma ilgumu, dažu iesaistīto uzņēmumu lielumu un kopējos līdzekļus, kā arī to, ka 
daži iesaistītie uzņēmumi jau agrāk bija nonākuši Komisijas redzeslokā saistībā ar līdzī
giem pārkāpumiem, par kuriem Komisija ir pieņēmusi agrākus lēmumus. Pamatojoties 
uz šiem apsvērumiem, lielākajam MCAA ražotājam Akzo uzliktais atsevišķais sods ir arī 
lielākais šajā lietā uzliktais sods, proti, 84,38 miljoni euro, tālāk seko Hoechst ar 74,03 mil
joniem euro un Atofina ar 58,5 miljoniem euro.

Rūpnieciskie diegi9�

185. Komisija 14. septembrī ir uzlikusi soda naudu kopumā gandrīz 43,497 miljonu 
euro apmērā rūpniecisko diegu ražotājiem no Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas, 
Šveices un Apvienotās Karalistes par darbību rūpniecisko diegu tirgus karteļos. Rūpnie
ciskos diegus izmanto daudzās ražošanas nozarēs, lai šūtu vai izšūtu dažādus izstrādāju
mus, piemēram, apģērbu, mājsaimniecības piederumus, transportlīdzekļu sēdekļus un 
drošības jostas, ādas izstrādājumus, matračus, apavus un virves.
186. Pēc negaidītām pārbaudēm vairāku Kopienas tekstilizstrādājumu/galantērijas 
preču ražotāju uzņēmumos 2001. gada novembrī, kam sekoja izmeklēšana, Komisija ir 
konstatējusi faktus, kas apliecina, ka šie uzņēmumi, vienojoties un saskaņojot darbības, 
bija iesaistījušies šādos trīs karteļos: kartelis rūpniecisko diegu ražošanas tirgū Beniluk
sa un Ziemeļvalstu pasūtītājiem darbojās laikposmā no 1990. gada janvāra līdz 
2001. gada septembrim; kartelis rūpniecisko diegu ražošanas tirgū Apvienotās Karalis
tes pasūtītājiem darbojās laikposmā no 1990. gada oktobra līdz 1996. gada septembrim; 
kartelis rūpniecisko diegu ražošanas tirgū EEZ valstu transportlīdzekļu nozares pasūtī
tājiem darbojās laikposmā no 1998. gada maija/jūnija līdz 2000. gada 15. maijam.
187. Darbojoties šajos trīs tirgos, diegu ražotāji ir rīkojuši regulāras sanāksmes un 
divpusējas tikšanās, lai vienotos par augstākām cenām un/vai mērķa cenām, apmainītos 
ar jutīgu informāciju par cenrāžiem un/vai cenām, ko piemēro atsevišķiem pasūtītā
jiem, un nolūkā sadalīt pasūtītājus izvairītos no cenām, kas ir zemākas par vadošā pie
gādātāja cenām.
188. Karteļos ir bijuši iesaistīti šādi uzņēmumi: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, 
Amann und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork 
B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus Mieg et Cie 
SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads 
Ltd, Perivale Gütermann Ltd un Zwicky & Co AG.
189. Šo uzņēmumu pārkāpumus Komisija ir atzinusi par “ļoti nopietniem”, jo to 
mērķis ir bijis vienoties par cenām, tādējādi ierobežojot konkurenci un iespaidojot 
tirdzniecību starp dalībvalstīm.

96 Lieta COMP/38.337 PO/Diegi.
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Itālijas jēltabaka97

190. Komisija 20. oktobrī ir uzlikusi soda naudu kopumā gandrīz 56,05 miljonu 
euro apmērā četriem Itālijas tabakas pārstrādātājiem (Deltafina, Dimon — tagad pārdē
vēts par Mindo, Transcatab un Romana Tabacchi) par slepenu vienošanos, vairāk nekā 
sešu gadu garumā (no 1995. līdz 2002. gadam) nosakot tabakas audzētājiem un starp
niekiem maksājamās cenas un sadalot Itālijas tabakas piegādātājus. Komisijas lēmums 
ir adresēts arī Universal Corporation (Deltafina ASV mātesuzņēmums un pasaulē lielā
kais tabakas tirgotājs) un uzņēmumam Alliance Once International Inc., kas ir izveidots 
Transcatab un Dimon mātesuzņēmumu apvienošanās rezultātā un ir pasaulē otrs lielā
kais tabakas tirgotājs.
191. Saskaņā ar lēmumu 1 000 euro naudas sods ir uzlikts arī pārstrādātāju un ra
žotāju apvienībām (APTI un UNITAB), jo tās, risinot sarunas par nozares līgumu slēg
šanu, ir centušās vienoties par cenām.
192. Šī ir otrā reize, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu, uzliekot naudas sodu jēlta
bakas nozarē. Komisija 2004. gada oktobrī ir uzlikusi naudas sodu Spānijas pārstrādātā
ju un ražotāju apvienībām98.
193. Šī ir pirmā lieta, kuras izmeklēšanā ir piemērots 2002. gada par Iecietības pa
ziņojums. Mindo/Dimon un Transcatab uzliktie sodi ir samazināti attiecīgi par 50 % un 
30 %. Saskaņā ar Iecietības paziņojuma noteikumiem Deltafina procedūras sākumā ir 
piešķirta nosacīta imunitāte. Tomēr lēmumā Deltafina imunitāte nav piešķirta, jo Delta-
fina ir nopietni pārkāpis pienākumu sadarboties (Deltafina ir informējis konkurentus 
par iecietības pieteikumu, tādējādi atklājot, ka pret tiem ir sākta izmeklēšana vēl pirms 
Komisijas plānotajām negaidītajām pārbaudēm). Tomēr, pamatojoties uz šīs lietas īpa
šajiem apstākļiem un ņemot vērā Deltafina faktisko ieguldījumu pārstrādātāju pārkāpu
mu atmaskošanā, Deltafina uzliktais sods ir samazināts par 50 %.

Rūpnieciskie plastmasas maisi99

194. Komisija 30. novembrī ir uzlikusi kopumā 290,71 miljonu euro lielu soda 
naudu sešpadsmit rūpniecisko plastmasas maisu ražotājiem par dalību kartelī Vācijā, 
Beniluksa valstīs, Francijā un Spānijā. Karteļa dalībnieki šajās valstīs 1996. gadā bija 
sagrābuši aptuveni 75 % no rūpniecisko plastmasas maisu tirgus. Sadalot ģeogrāfiskos 
tirgus, karteļa dalībnieki bija savstarpēji vienojušies par cenām un noieta kvotām, dalī
juši lielus pasūtījumus, slepeni vienojoties, organizējuši vairāksolīšanu izsolēs un ap
mainījušies ar informāciju par tirdzniecības apjomu un cenām, un šīs darbības dažkārt 
bija turpinājušās pat vairāk nekā 20 gadu garumā no 1982. līdz 2002. gadam. Kartelis 
bija organizēts divos līmeņos: augstākajā līmenī profesionālajā apvienībā Valveplast, kur 
dalībnieki rīkoja tikšanos trīs līdz četras reizes gadā, un reģionālo un funkcionālo apakš
grupu līmenī, kas arī bija rīkojušas regulāras tikšanās.

97 Lieta COMP/38.28� Itālijas jēltabaka.
98 Lieta COMP/38.238 Spānijas jēltabaka (neoficiāls lēmuma variants ir pieejams Konkurences ĢD tī-

mekļa vietnē).
99 Lieta COMP/38.354 Rūpnieciskie plastmasas maisi.
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195. Rūpnieciskos plastmasas maisus izmanto dažādu preču iepakošanai pārsvarā 
rūpnieciskos nolūkos, tomēr tos lieto arī patēriņa preču, piemēram, izejmateriālu, mi
nerālmēslu, lauksaimniecības produktu, dzīvnieku barības un celtniecības materiālu, 
iepakošanai.
196. Izmeklēšana ir sākta, pamatojoties uz informāciju, ko Komisijai saskaņā ar 
1996. gada Iecietības paziņojuma ir sniedzis viens no karteļa dalībniekiem — British 
Polythene Industries (BPI). Komisija 2002. gada jūnijā ir veikusi negaidītas pārbaudes 
lielākajā daļā no karteļa dalībnieku uzņēmumiem. BPI ir piešķirta pilnīga imunitāte pret 
sodiem, jo šis uzņēmums bija pirmais, kas sniedza Komisijai pierādījumus, kuri bija 
Komisijas rīkoto pārbaužu pamatā. Saskaņā ar Iecietības paziņojumu vairāku citu uzņē
mumu soda naudas lielums ir samazināts vai nu apmaiņā pret šo uzņēmumu sniegto 
informāciju (Trioplast, Bischof + Klein, Cofira-Sac), vai tāpēc, ka šie uzņēmumi nav ap
strīdējuši tiem adresētajos iebildumu paziņojumos minētos faktus (Nordfolien, Bonar 
Technical Fabrics un Low & Bonar). Atbildību pastiprinošu apstākļu dēļ sods ir palieli
nāts Bischof + Klein (par dokumenta iznīcināšanu pārbaudes laikā) un UPM-Kymmene 
(par atkārtotu tāda paša rakstura pārkāpumu).

Gumijas ķīmiskās piedevas100

197. Komisija 21. decembrī ir uzlikusi soda naudu kopumā 75,86 miljonu euro ap
mērā par darbību gumijas ķīmisko piedevu kartelī. Iesaistītie uzņēmumi bija vienojušies 
apmainīties ar informāciju par atsevišķu gumijas ķīmisko piedevu (antioksidantu, anti
ozonantu un primāro paātrinātāju) cenām un/vai šo ķimikāliju cenu paaugstināšanu 
EEZ un pasaules tirgū.
198. Gumijas ķīmiskās piedevas ir sintētiskas vai organiskas ķimikālijas, kas atvieg
lina gumijas izstrādājumu ražošanu vai uzlabo to īpašības, tām ir ļoti plašs lietojums, bet 
visvairāk tās izmanto vieglo automašīnu un citu transportlīdzekļu riepu ražošanā. Ap
lēstā EEZ tirgus vērtība 2001. gadā ir bijusi aptuveni 200 miljoni euro, bet pasaules tir
gus vērtība — 1,5 miljardi euro.
199. Izmeklēšana gumijas ķīmisko piedevu nozarē ir sākta pēc tam, kad Komisija 
2002. gada aprīlī bija saņēmusi pieteikumu par nosacītu imunitāti pret sodiem no 
Flexsys. Pieteikumam 2002. gada septembrī sekoja negaidītas Komisijas pārbaudes uz
ņēmumos Bayer, Crompton Europe un General Quimica. Pēc šīm pārbaudēm Crompton 
(tagad pārdēvēts par Chemtura), Bayer un General Quimica ir iesnieguši iecietības pie
teikumus.
200. Lai gan daudzas pazīmes liek domāt, ka slepenas vienošanās gumijas ķīmisko 
piedevu nozarē vismaz laiku pa laikam ir pastāvējušas jau kopš 70. gadiem, Komisijai ir 
izdevies iegūt pietiekami drošus pierādījumus par karteļa pastāvēšanu attiecībā uz 
Flexsys, Bayer un Crompton (tagad Chemtura) (ieskaitot Crompton Europe un Uniroyal 
Chemical Company) tikai par laikposmu no 1996. līdz 2001. gadam un attiecībā uz Ge-
neral Quimica par 1999. un 2000. gadu. Lai gan Repsol YPF SA un Repsol Quimica SA 

�00 Lieta COMP/38443 Gumijas ķīmiskās piedevas.
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paši nav piedalījušies minētajos pārkāpumos, šie uzņēmumi tomēr ir saukti pie atbildī
bas par to 100 % īpašumā esošā meitasuzņēmuma General Quimica rīcību.

c — pārskats par sadarBĪBu ekt

1. vispārīgs pārskats

201. Komisijas darbā 2005. gads ir bijis pirmais pilnais Regulā (EK) Nr. 1/2003 pa
redzētās jaunās tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma sistēmas īstenošanas gads. 
Šajā gadā ir turpinājusi veidoties vēl ciešāka ES dalībvalstu konkurences iestāžu (VKI) 
un Komisijas sadarbība. Regulā paredzētie mehānismi, kuru mērķis ir nodrošināt efek
tīvu un konsekventu tiesību aktu piemērošanu, visu gadu ir darbojušies nevainojami.

1.1. Sadarbība politiskos jautājumos

202. EKT 2005. gadā ir darbojies kā ES konkurences iestāžu forums, kur apspriest 
vispārīgus politikas jautājumus. Darbs ir risinājies četros dažādos forumos.
203. Pirmkārt, Konkurences ĢD ģenerāldirektors un visu VKI vadītāji ir tikušies, 
lai apspriestu svarīgus konkurences politikas jautājumus, un turpmāk šādas sanāksmes 
ir paredzēts rīkot reizi gadā. Apspriežu galvenais temats 2005. gadā ir bijusi 82. panta 
politikas pārskatīšana.
204. Otrkārt, VKI un Komisija ir tikusies tā sauktajās “plenārsēdēs”, kur ir apspries
ti vispārīgi konkurences politikas jautājumi, kas skar visu pušu intereses, un notikusi 
pieredzes un zinātības apmaiņa; šādas apspriedes un viedokļu apmaiņa tīkla dalībniekos 
sekmē kopējas konkurences kultūras veidošanos; piemēram, plenārsēdēs ir notikušas 
noderīgas apspriedes saistībā ar nozaru izmeklēšanu un uzņēmumu pārstāvju mutiska
jām liecībām iecietības programmas kontekstā. Plenārsēdēs starp tīkla dalībniekiem ri
sinās arī sākotnējās apspriedes par Komisijas politiskajiem priekšlikumiem, piemēram, 
par zaudējumu atlīdzības prasībām veltīto Zaļo grāmatu.
205. Treškārt, ar konkrētu jautājumu risinājumiem nodarbojas sešas darba grupas. Vie
na darba grupa 2005. gadā ir nodarbojusies ar jautājumiem, kas ir saistīti ar pāreju uz jauno 
tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma sistēmu; otra darba grupa ir veltījusi uzmanību 
problēmām, ko var radīt pretrunas iecietības programmās; trešā darba grupa ir pētījusi jau
tājumus, kas attiecas uz dalībvalstu procedūru un sankciju neviendabīgumu; ceturtās darba 
grupas pārziņā ir informēšana un paziņošana par EKT; piektā darba grupa pārzina ar domi
nējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistītus jautājumus, bet sestajā darba grupā darbo
jas EKT institūciju galvenie konkurences ekonomisti. Šīs darba grupas ir lieliska tikšanās 
vieta, lai apmainītos ar pieredzi par konkrētiem jautājumiem un izstrādātu paraugpraksi.
206. Visbeidzot, 2005. gadā ir darbojušās 13 nozaru apakšgrupas, kuru pārziņā ir 
atsevišķas nozares101. Dažas no šīm apakšgrupām ir rīkojušas regulāras sanāksmes, sa

�0� Banku, vērtspapīru, apdrošināšanas, pārtikas ražošanas, farmācijas, brīvo profesiju, veselības aprū-
pes, vides aizsardzības, enerģētikas, dzelzceļa, mehānisko transportlīdzekļu, telekomunikāciju un 
mediju nozares.
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vukārt citas ir sazinājušās lielākoties elektroniski; apakšgrupas var risināt jebkuru kon
krētu nozaru jautājumu, un tās dod iespēju apmainīties ar noderīgu pieredzi un pa
raugpraksi; piemēram, 2005. gadā telekomunikāciju nozares apakšgrupa ir pētījusi 
limitu sašaurināšanu telekomunikāciju tirgū, bet enerģētikas apakšgrupa ir nodarboju
sies ar ilgtermiņa gāzes piegādes līgumiem. Nozaru apakšgrupas nodrošina labu nozaru 
koordināciju un palīdz nonākt pie kopējas nostājas un ES konkurences tiesību aktu kon
sekventas piemērošanas plašā mērogā, kas pārsniedz atsevišķu lietu robežas.

1.2. Valsts tiesību aktu pielāgošana efektīvākam piemērošanas 
 nodrošinājumam

207. Dalībvalstīs 2005. gadā ir paveikts liels darbs likumdošanas jomā, lai nodroši
nātu Regulas (EK) Nr. 1/2003 efektīvu īstenošanu. Pārsniedzot juridiskos pienākumus, 
kas izriet no Regulas (EK) Nr. 1/2003 īstenošanas, jaunajos valsts tiesību aktos ievēroja
mi ir pieaugusi konverģences pakāpe, tuvinot šos tiesību aktus ES tiesību aktiem. Par to 
liecina, piemēram, daudzās dalībvalstīs atceltā paziņošanas sistēma; izņemot astoņas 
dalībvalstis, visās pārējās dalībvalstīs pašlaik valsts konkurences tiesību aktu sistēmas ir 
saskaņotas ar 81. panta 3. punkta tiešās piemērošanas sistēmu, ko paredz Regula (EK) 
Nr. 1/2003; trīs no minētajām astoņām dalībvalstīm apsver iespēju grozīt savas sistēmas. 
Valsts tiesību akti ir saskaņoti arī attiecībā uz Komisijas izmeklēšanas pilnvarām, piemē
ram, attiecībā uz pārbaudēm privātās rezidencēs. Konverģence ir redzama arī attiecībā 
uz lēmumiem, ko var pieņemt VKI — ir pieaudzis to VKI skaits, kuras ir tiesīgas dot 
rīkojumus par pagaidu pasākumiem un apstiprināt saistības.
208. Izteikti ir pieaudzis arī pieņemto valsts iecietības programmu skaits — ja  
2002. gadā šādas programmas bija tikai trim dalībvalstīm, tad pašlaik iecietības prog
rammas ir jau 19 dalībvalstīm. No VKI, kam joprojām nav savas programmas (Spānijā, 
Itālijā, Portugālē, Slovēnijā, Maltā, Dānijā), vismaz trīs pašlaik apsver šādas program
mas pieņemšanas iespēju. Šī tendence stipri iespaido Kopienas tiesību aktu piemēroša
nas nodrošinājumu karteļu lietās, jo iecietības programmas ir efektīvas karteļu atmasko
šanas stūrakmens. Iecietības programmu pieņemšana ievērojami atvieglinās arī 
potenciālo pieteikuma iesniedzēju izšķiršanos par labu iecietības programmu iespēju 
izmantošanai, jo ES to dāvātā aizsardzība pašlaik ir pieejama gandrīz visur.

1.3. Sadarbība atsevišķu lietu izmeklēšanā

209. EKT dalībnieku sadarbība atsevišķu lietu izmeklēšanā ir organizēta, ņemot vērā 
VKI divkāršo pienākumu informēt Komisiju — Komisija ir jāinformē pašā tiesvedības sā
kumā (Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 3. punkts) un pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
(Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 4. punkts). Pirmā paziņošanas prasība atvieglina ātru 
lietu pārdalījumu tajos retajos gadījumos, kad rodas tāda vajadzība, savukārt otrā paziņo
šanas prasība ir svarīga, jo palīdz nodrošināt ES tiesību aktu konsekventu piemērošanu.

Lietu sadalījums

210. Komisija ir saņēmusi informāciju par aptuveni 180 jaunām lietām, ko ir sāku
šas izmeklēt VKI. Pamatojoties uz šo informāciju, vajadzības gadījumā notiek apsprie
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des par lietu pārdalīšanu, lai, izmeklējot kādu konkrētu lietu, EKT būtu iespējams no
drošināt visefektīvāko savstarpējo palīdzību.
211. Savstarpējās palīdzības pieredze tīklā ir apstiprinājusi, ka ar Regulas un Tīkla 
paziņojumu ieviestā elastīgā un pragmatiskā nostāja praksē darbojas lieliski. Tomēr ne
drīkst aizmirst arī Tīkla paziņojumā pausto paredzējumu102, proti, salīdzinājumā ar ko
pējo lietu skaitu, ko izmeklē EKT dalībnieki, lietu pārdalīšanas gadījumi tiešām ir ļoti 
reti. Aplūkojot 2005. gada pieredzi, var izdalīt divus galvenos scenārijus, kad savstarpē
jai palīdzībai EKT ir bijusi būtiska loma.
212. Pirmais scenārijs, kad savstarpēju palīdzību EKT var uzskatīt par būtisku, sais
tās ar karteļu lietām izmeklēšanas pašā sākumā, kad nākamais solis ir pārbaužu organi
zēšana. Šādās situācijās ir vajadzīga pilnīga konfidencialitāte un nekavējoša rīcība.
213. Kā piemēru var minēt gadījumu, kas attiecas uz izmeklēšanu stikla plākšņu 
ražošanas nozarē103. Pirms izmeklēšanas vairāku VKI rīcībā bija nonākusi informācija 
par karteli, kas vienojas par cenām. Uzskatot, ka lietas iespējamā mēroga dēļ varētu būt 
vajadzīga Komisijas iesaistīšanās, VKI izmeklēšanas pašā sākumā informēja Komisiju 
un aicināja uzņemties šo lietu. Pamatojoties uz 12. panta kārtībā saņemto informāciju, 
Komisija organizēja pārbaudes. Pašlaik Komisija analizē iegūtos pierādījumus. Šis ir lie
lisks piemērs, kas rāda, kā cieša sadarbība EKT palīdz nodrošināt efektīvu tiesību aktu 

�02 Tīkla paziņojums, 6. punkts.
�03 Preses paziņojums MEMO 05/63, 24.2.2005.

VKI 2005. gadā sāktā jaunu lietu izmeklēšana
saistībā ar 81. un 82. panta pārkāpumiem
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81./82. pants 
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piemērošanu. Komisija un dalībvalstu VKI ir sadarbojušās arī vairāku tādu lietu izmek
lēšanas sākumposmā, kad paralēli bija saņemti iecietības pieteikumi.
214. Otrs scenārijs attiecas uz vairākām sūdzībām, ko bija saņēmusi Komisija un 
kādas valsts VKI vai abas šīs institūcijas104 un ko tālāk ir izmeklējusi vai turpina izmeklēt 
kāda augsti stāvoša tīkla iestāde.

Konsekventa EK tiesību aktu piemērošana

215. Lai nodrošinātu EK Līguma 81. un 82. panta konsekventu piemērošanu, Regu
las (EK) Nr. 1/2003 11. panta 4. punkts paredz, ka VKI informē Komisiju ne vēlāk kā 30 
dienas pirms aizliedzoša lēmuma vai saistību apstiprināšanas lēmuma pieņemšanas. Sa
skaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 5. punktu VKI var apspriesties ar Komisiju 
par jebkuru lietu, kas ir saistīta ar ES tiesību aktu piemērošanu.
216. Saskaņā ar 11. panta 4. punktu Komisija 2005. gadā ir saņēmusi informāciju no 
18 dažādām VKI par gandrīz 80 lietām, kurās VKI gatavojas pieņemt lēmumu. Šīs lietas 
attiecas uz visdažādākajiem pārkāpumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs.
217. Komisija nav sākusi izskatīt nevienu no šīm lietām. Saistībā ar vairākām lietām 
Konkurences ĢD dienesti ir rīkojuši dažāda līmeņa apspriedes ar VKI un snieguši attie
cīgajām iestādēm neoficiālus atzinumus un padomus. Šie apsvērumi, kas neatspoguļo 
Komisijas oficiālo nostāju, tiek uzskatīti par konkurences iestāžu iekšēju saraksti un sa
skaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 nav pusēm pieejami. Gadījumos, kad VKI pēc iepazī
šanās ar šiem apsvērumiem vēlas adresēt uzņēmumiem jaunus iebildumus, iestādēm ir 

�04 Šādu iespējamību paredz Komisijas paziņojums par EK Līguma 8�. un 82. panta sūdzību izskatīšanu 
Komisijā (OV C �0�, 27.4.2004., 65. lpp., �9. un turpmākie punkti).

VKI 2005. gadā plānotie lēmumi saistībā
ar 81. un 82. panta pārkāpumiem*
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* Diagramma atspoguļo tikai saskaņā ar 11. panta 4. punktu plānotos VKI lēmumus.
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jāpieņem jauns iebildumu paziņojums (vai tam atbilstīgs valsts dokuments) un jārīko 
pušu uzklausīšana. Šādi gadījumi 2005. gadā nav bijuši.
218. Atklātās un konstruktīvās apspriedes ES konkurences iestāžu starpā 2005. ga
dā ir ļāvušas nevainojami un konsekventi piemērot ES konkurences tiesību aktus.

2. es konkurences noteikumu piemērošana es valsts tiesās — 
 ziņojums par regulas (ek) nr. 1/2003 15. panta īstenošanu

2.1. lūgumi sniegt informāciju vai atzinumu

219. Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punkts valsts tiesnešiem dod iespēju lūgt 
Komisijai tās rīcībā esošu informāciju vai atzinumu jautājumos, kas ir saistīti ar ES kon
kurences noteikumu piemērošanu. Komisija 2005. gadā ir sniegusi informāciju, atbildot 
uz trīs valsts tiesnešu lūgumiem, un ir sniegusi sešus atzinumus: trīs atzinumi ir atbildes 
uz Beļģijas tiesu lūgumiem, viens atzinums ir sniegts Lietuvas tiesai un divi Spānijas 
tiesām (šo atzinumu kopsavilkums ir izklāstīts tālāk). Uz trim 2005. gadā saņemtiem 
lūgumiem gada beigās vēl nebija sniegtas atbildes.
220. Lai sekmētu ES konkurences tiesību aktu konsekventu piemērošanu un izvai
rītos no konfliktējošiem Komisijas un VKI atzinumiem, pastāv vienošanās, kas paredz 
— tiklīdz valsts tiesa vēršas pie Komisijas vai VKI, lūdzot atzinumu saistībā ar EK kon
kurences tiesību aktu piemērošanu, Komisija un attiecīgās dalībvalsts VKI informē vie
na otru.
221. Turklāt, lai palielinātu pārredzamību, atzinumus, ko Komisija saistībā ar ES 
konkurences noteikumu piemērošanu ir sniegusi pēc valsts tiesu lūguma saskaņā ar Re
gulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punktu, ir nolemts nodot atklātībā. Atzinumus nosū
ta uz Konkurences ĢD tīmekļa vietni pēc tam, kad Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 15. panta 2. punktu ir paziņots par spriedumu lietā, uz kuru attiecas lūgums 
sniegt atzinumu. Atzinumi ir pieejami tikai tiktāl, ciktāl nepastāv juridiski kavēkļi, jo 
īpaši saistībā ar tās tiesas procedūras noteikumiem, kas ir lūgusi sniegt atzinumu.

2.2. Valsts tiesu spriedumi

222. Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 2. punkts paredz, ka ES dalībvalstīm ir jāno
sūta Komisijai ikviena tāda valsts tiesas sprieduma rakstiska kopija, ar ko lemj par EK 
Līguma 81. vai 82. panta piemērošanu. Komisija ir saņēmusi 54 tādu spriedumu kopijas, 
kurus tiesas ir piespriedušas 2005. gadā, un tās ir nosūtītas uz Konkurences ĢD tīmekļa 
vietni, ciktāl iestādes, kas šos spriedumus ir iesniegušas, nav klasificējušas tos kā konfi
denciālus (konfidenciāli spriedumi ir vienkārši uzskaitīti). Vairākums šo spriedumu 
(43) attiecas uz privātiem tiesību aktu piemērošanas pasākumiem, lielākoties uz prasī
bām anulēt līgumus, kas nesaskan ar ES konkurences noteikumiem. Tikai 10 spriedu
mus pēc atkārtotas VKI administratīvo lēmumu izskatīšanas ir pieņēmušas apelācijas 
tiesas.
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2.3. amicus curiae iesaistīšanās lietā

223. Regulas (EK) Nr.1/2003 15. panta 3. punkts paredz, ka Komisija un VKI var 
iesniegt valsts tiesām apsvērumus ES konkurences noteikumu piemērošanas lietās. Ko
misija 2005. gadā nav izmantojusi šo iespēju.

2.4. Finansējums valsts tiesnešu apmācībai

224. Lai nodrošinātu ES konkurences noteikumu efektīvu un saskaņotu piemēroša
nu, ir ļoti svarīgi turpināt valsts tiesnešu apmācību un izglītošanu šajā jomā. Komisija 
2005. gadā ir līdzfinansējusi 12 mācību projektus, valsts tiesnešu apmācībai visās 25 
dalībvalstīs ziedojot gandrīz 600 000 euro.

2.5. Komisijas atzinumi saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punktu

Beļģija

No Briseles Apelācijas tiesas ir saņemti trīs lūgumi sniegt atzinumus.
225. Pirmajā gadījumā Apelācijas tiesa vēlējās uzzināt, vai saskaņā ar EK Līguma 
81. pantu pēc tam, kad kāda alus darītava 1993. gadā bija noslēgusi ekskluzīvu desmit 
gadu pirkuma līgumu, kura priekšmets ir alus, šai alus darītavai 1997. gadā ir bijušas 
tiesības ar to pašu pircēju slēgt ekskluzīvu piecu gadu pirkuma līgumu, kura priekšmets 
ir dzērieni, kas nav alus. Gadījumā, ja šie līgumi būtu uzskatāmi par nesaderīgiem ar EK 
Līguma 81. pantu, tiesa vēlējās uzzināt anulēšanas apjomu saskaņā ar EK Līguma 
81. panta 2. punktu.
226. Attiecībā uz saderīgumu ar EK Līguma 81. pantu Komisija savā atzinumā at
saucas uz Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) spriedumu Delimitis lietā un uz Komisijas de 
minimis paziņojumiem. Atzinums aicina pievērst uzmanību attiecīgajām Komisijas 
grupveida atbrīvojuma regulām (konkrēti Regulai (EK) Nr. 1984/83 (līdz 2000. gada 
31. maijam) un to aizstājošajai Regulai (EK) Nr. 2790/1999). Nobeigumā attiecībā uz 
anulēšanas apjomu saskaņā ar EK Līguma 81. panta 2. punktu atzinumā ir atsauce uz 
attiecīgo EKT tiesu praksi, jo īpaši uz spriedumu Courage lietā.
227. Otrajā gadījumā Apelācijas tiesa vēlējās uzzināt, vai saskaņā ar EK Līguma 
81. un 82. pantu līgumā, kas ir noslēgts starp kravas automašīnu izstādes organizētāju 
un importētājiem un izplatītājiem, kuri ar savām kravas automašīnām piedalās izstādē, 
ir pieļaujams aizliegums sešus mēnešus pirms minētās izstādes piedalīties jebkādā citā 
līdzīgā pasākumā Beļģijā.
228. Atzinumā ir izklāstīti EK Līguma 81. panta piemērošanas analītiskie pamat
principi, izceļot 81. panta 3. punkta piemērošanas pamatnostādnes, kā arī Komisijas 
lēmumu pieņemšanas praksi izstāžu jomā. Atzinumā ir uzsvērta vajadzība definēt attie
cīgo ģeogrāfisko tirgu, lai varētu novērtēt, vai nekonkurēšanas klauzula spēj slēgt tirgu 
konkurentiem. Atzinumā ir paskaidrotas arī EK Līguma 81. un 82. panta savstarpējās 
attiecības un norādīts, ka veicot novērtējumu saskaņā ar EK Līguma 82. pantu, var ņemt 
vērā darbības efektivitāti.
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229. Trešajā gadījumā Apelācijas tiesa vēlējās uzzināt, vai autortiesību aģentūras rī
cība, nosakot kritērijus, kas paredz atsevišķiem komerciāliem izmantotājiem piešķirt 
grand organisateur statusu un atlaidi 50 % apmērā, ir saderīga ar EK Līguma 82. pantu, 
vai arī saskaņā ar šo pantu šāda rīcība ir jāuzskata par nelikumīgu diskrimināciju.

230. Atzinumā, atsaucoties uz tiesu praksi autortiesību aģentūru jomā, ir izklāstīti 
dažādi elementi, ko var ņemt vērā, nosakot, vai minētos kritērijus un to piemērošanu 
varētu uzskatīt par EK Līguma 82. panta pārkāpumu.

Spānija

231. Lūgums sniegt atzinumu ir saistīts ar tiesas prāvu starp kādu piegādātāju Spā
nijas naftas produktu vairumtirgū un degvielas uzpildes stacijas apsaimniekotāju. Spā
nijas tiesa vēlējās uzzināt, vai Spānijas piegādātāja tīkla veids un lielums var iespaidot 
starpvalstu tirdzniecību un radīt konkurences traucējumus un vai pušu līgumattiecībām 
ir piemērojams atbrīvojums saskaņā ar 81. panta 3. punktu.

232. Atzinumā ir izklāstīts Komisijas pamatojums, novērtējot šādu ekskluzīvu pie
gādes līgumu atbilstību ES konkurences tiesību aktiem. Atzinumā ir paskaidrots, ka 
tīkls, kura pamatā ir ekskluzīvi piegādes līgumi, var radīt ar tirgus slēgšanu saistītas 
problēmas, un ir sniegtas norādes par iespējamas tirgus slēgšanas novērtējumu, atsau
coties uz EKT tiesu praksi (Delimitis lieta), Komisijas pamatnostādnēm un paziņoju
miem, kā arī uz COMP/38.348 (Repsol) lietā publicēto 27. panta 4. punkta paziņojumu. 
Lai novērtētu, vai līgums atbilst 81. panta 3. punkta nosacījumiem, atzinumā ir ieteikts 
ņemt vērā Komisijas pamatnostādnes par 81. panta 3. punkta piemērošanu.

233. Līdzīgā lietā Spānijas tiesa ir vēlējusies uzzināt, vai līgums starp kādu piegādā
tāju Spānijas naftas produktu vairumtirgū un degvielas uzpildes stacijas apsaimniekotā
ju atbilst EK Līguma 81. panta noteikumiem. Jo īpaši tiesa ir lūgusi padomu, lai no
skaidrotu, vai par saderīgu ar EK Līguma 81. pantu ir uzskatāma nekonkurēšanas 
klauzula un pārdošanas cenu uzturēšanas klauzula, vai attiecīgajam līgumam var pie
mērot grupveida atbrīvojuma noteikumus un vai degvielas uzpildes stacijas apsaimnie
kotāju var uzskatīt par aģentu.

234. Atzinumā ir teikts, ka stingri ierobežojumi, kas attiecas uz pārdošanas cenu 
uzturēšanu, izslēdz grupveida atbrīvojuma iespējamību, un ir norādīts, ka klauzulas, kas 
paredz stingrus ierobežojumus attiecībā uz pārdošanas cenu uzturēšanu, nav spēkā, cik
tāl tās nav daļa no speciāla aģentēšanas līguma. Atsaucoties uz Komisijas pamatnostād
nēm, atzinumā ir izklāstīti kritēriji, lai novērtētu, vai mazumtirgotāju saskaņā ar ES 
konkurences noteikumiem var uzskatīt par aģentu. Atsaucoties uz EKT tiesu praksi (De-
limitis lieta), Komisijas pamatnostādnēm un paziņojumiem, kā arī uz COMP/38.348 
(Repsol) lietā publicēto 27. panta 4. punkta paziņojumu, tālāk atzinumā ir skaidrots, kā 
veikt iespējamas tirgus slēgšanas analīzi un novērtējumu, lai secinātu, vai līgumam var 
piemērot atbrīvojumu saskaņā ar 81. panta 3. punktu. Nobeigumā ir atzīmēts, ka tiesne
ša ziņā ir lemt, vai no līguma būtu svītrojamas par spēkā neesošām atzīstamās klauzulas, 
vai arī jāatceļ viss līgums.
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Lietuva

235. Viļņas apgabaltiesa vēlējās uzzināt, vai, interpretējot EK Līguma 86. panta 
1. punktu saistībā ar EK Līguma 82. pantu, pašvaldībai ir tiesības rīkot konkursu par 
ekskluzīvām atkritumu apsaimniekošanas tiesībām uz 15 gadiem. Prasītājs prāvā, kas 
jāizskata tiesai, uzskatīja šādas ekskluzīvas ilgtermiņa tiesības par koncesijas līguma slē
dzējam dotu iespēju no atsevišķiem klientiem iekasēt pārmērīgi lielu maksu.
236. Atzinumā jautājums par dominējoša stāvokļa pastāvēšanu atkritumu apsaim
niekošanas nozarē saskaņā ar EK Līguma 82. pantu ir skatīts, atsaucoties uz EKT tiesu 
praksi atkritumu apsaimniekošanas jomā (Københavns105 un Dusseldorp106 lieta) un uz 
Komisijas paziņojumu par attiecīgā tirgus definēšanu Kopienas konkurences tiesību 
aktu kontekstā107. Atzinumā ir izklāstīti nosacījumi, kas ļauj atzīt, ka ir pārkāpts 86. pan
ta 1. punkts saistībā ar 82. pantu, proti, konkursa nosacījumu neizbēgamam vai vismaz 
iespējamam iznākumam ir jābūt tā uzvarētāja un vienlaikus koncesijas līguma slēdzēja 
iespējai ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli. Atsaucoties uz spriedumu Københavns lietā, 
atzinuma nobeigumā ir norādīts, ka konkurences noteikumu pārkāpums saskaņā ar EK 
Līguma 86. panta 2. punktu var būt attaisnojams.

3. sadarbība ekt darba grupās un apakšgrupās

EKT darba grupa informēšanai un paziņošanai par EKT

237. EKT darba grupa informēšanai un paziņošanai par EKT ir formulējusi veica
mos uzdevumus un pievērsusies šādiem jautājumiem: vispārīgs EKT raksturojums; sta
tistikas pārskats par EKT darbu, ko ir paredzēts ievietot Konkurences ĢD tīmekļa viet
nē; EKT tīmekļa lapu uzbūve; EKT logotips un visbiežāk uzdoto jautājumu lapa. 
Konkurences ĢD tīmekļa vietni pašlaik modernizē, tādēļ pagaidām informāciju par 
konkurences lietām, ko izmeklē EKT iestādes (jaunām lietām un plānotiem lēmumiem), 
kopš septembra reizi mēnesī ievieto Konkurences ĢD tīmekļa vietnes aktuālo tematu 
sadaļā.

EKT darba grupa dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas jautājumos

238. EKT darba grupa dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas jautājumos 
no februāra līdz aprīlim ir sarīkojusi piecas sanāksmes. Iepazīstoties ar atsevišķām lie
tām VKI izklāstā, šajās sanāksmēs ir apspriesti konkrēti stāvokļa ļaunprātīgas izmanto
šanas veidi — tirgus kontrole, piegāžu atteikumi un limitu sašaurināšana, atlaides, sa
saiste, pārlieku augstas cenas un diskriminācija. Kopumā apspriedes ir parādījušas, ka 
tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma prakses dažādībā ir daudz kopēju iezīmju un 
risināmās problēmas mēdz būt vienādas vai ļoti līdzīgas.

�05 Lieta C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) pret Københavns Kommune, 2000, 
Recueil I-3743. lpp..

�06 Lieta C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV un citi pret Minister van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer,�998, Recueil I-4075. lpp.

�07 OV C 372, 9.�2.�997., �. lpp.
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EKT galveno konkurences ekonomistu darba grupa

239. EKT galveno konkurences ekonomistu darba grupas pirmā sanāksme ir noti
kusi 30. septembrī. Tā bija veltīta vairāku valsts un ES mēroga uzņēmumu apvienošanās 
un konkurences noteikumu pārkāpumu jomā izvēlētu lietu ekonomiskajai analīzei. Vei
dojot ciešākus kontaktus VKI ekonomistu un Komisijas starpā, šī apakšgrupa vēlas uz
krāt tehniskas ekspertu zināšanas un izveidot kopēju nostāju konkurences politikas mo
delēšanas instrumentu piemērošanā. Nākamais solis šajā virzienā būs īpaša sanāksme 
2006. gada martā, kad ir paredzēts apspriest konkurences iestāžu ekonomistu piemēro
tākās darba metodes.

EKT telekomunikāciju un pasta pakalpojumu apakšgrupa

240. VKI 2005. gadā ir ļoti aktīvi iesaistījušās ar telekomunikāciju un pasta noza
ri saistītā darbībā, informējot EKT par daudzām jaunām lietām un plānotiem lēmu
miem. Šīs lietas tikai izņēmuma gadījumos ir bijušas saistītas ar EK Līguma 81. pantu. 
Kā jau varēja gaidīt, lielākoties šīs lietas bija saistītas ar vadošo operatoru mēģināju
miem ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli tirgū, nereti izmantojot ietekmi vai
rumtirdzniecības (piekļuves) tirgū kā sviru, lai iegūtu tādu pašu ietekmi pakārtotajos 
(pakalpojumu) tirgos, piemēram, platjoslas vai balss telefonijas pakalpojumu tirgū. 
Jāpiemin, ka gandrīz 50 % no visām EKT ar telefonijas nozari saistītajām EKL 82. pan
ta lietām attiecas uz limitu sašaurināšanu, un šim tematam ir bijusi veltīta arī pirmā 
EKT telekomunikāciju apakšgrupas sanāksme. Arī pasta nozarē izmeklējamās lietas 
pārsvarā ir saistītas ar dažādiem stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas veidiem, kuru 
mērķis ir palielināt ietekmi tirgū, izmantojot sviras efektu, vai sasaistīt monopolizētus 
tirgus ar liberalizētiem tirgiem. Lielais ierosināto valsts lietu skaits apliecina, ka līdzās 
konkrētajam nozares regulējumam paveras arī plašs konkurences noteikumu piemē
rošanas darbalauks.

EKT enerģētikas apakšgrupa

241. Enerģētikas nozarē 2005. gads ir bijis ļoti svarīgs konkurences iestāžu sadarbī
bas gads, jo enerģētikas nozarei prioritāru nozīmi bija piešķīrusi ne vien Komisija, bet 
arī daudzas VKI. Pēc darbības sākuma 2004. gadā EKT enerģētikas nozares apakšgrupa 
2005. gadā ir tikusies trīs reizes. Aprīlī un jūlijā ir notikušas divas tehniska rakstura sa
nāksmes, bet novembrī viena augsta līmeņa konkurences iestāžu un enerģētikas nozares 
regulējošo iestāžu vadītāju sanāksme. Apakšgrupas sanāksmēs galvenā uzmanība tika 
veltīta notiekošajai/pabeigtajai Komisijas un atsevišķu VKI nozaru izmeklēšanai gāzes 
un elektroenerģijas apgādes nozarē. Novembra sanāksmē VKI un enerģētikas nozares 
regulējošo iestāžu vadītāji ir pārliecinoši atbalstījuši Konkurences ĢD sākotnējos, prob
lēmu dokumentā izklāstītos atzinumus saistībā ar nozaru izmeklēšanu. Apakšgrupa ir 
apspriedusi arī tirgus definējumu elektroenerģijas vairumtirgos. Komisija ir informēta 
par vairākām ļoti prominentām enerģētikas nozares lietām, ko izmeklē valsts līmenī — 
šīs lietas ir saistītas ar īpaši svarīgiem jautājumiem, piemēram, ilgtermiņa ekskluzīvu 
gāzes piegādes līgumu saderību ar ES konkurences tiesību aktiem vai pārmērīgām elek
troenerģijas apgādes nozares cenām.



77

I — Konkurences noteikumi — EK Līguma 8�., 82. un 86. pants

EKT dzelzceļa nozares apakšgrupa — Dzelzceļa konkurences iestāžu tīkls (DzKT)

242. DzKT martā rīkoja trešo sanāksmi. Pēc iepriekš notikušajām sanāksmēm pir
mo reizi notika viedokļu apmaiņa ar dzelzceļa regulējošajām iestādēm par sadarbības 
stiprināšanu VKI un dzelzceļa regulatoru starpā saistībā ar dzelzceļa pārvadājumu tir
gus atvēršanu. Apmainīties ar viedokļiem turpmāk ir paredzēts reizi gadā. Viedokļu ap
maiņas mērķis ir apzināt konkurences/liberalizācijas šķēršļus gan dzelzceļa kravu, gan 
pasažieru pārvadājumu tirgū un noteikt iestādes, kas ir gatavas rīkoties. Sadarbība 
DzKT un sadarbība ar dzelzceļa regulatoriem jau ir nesusi augļus. Svarīgs uzdevums it 
turpināt meklēt risinājumus un izšķirties par konkrētu rīcību, kas varētu ievērojami at
vieglināt jaunpienācēju iekļuvi tirgū un sekmēt konkurenci dzelzceļa pārvadājumu no
zarē.

EKT vides aizsardzības apakšgrupa

243. EKT vides aizsardzības apakšgrupa 2005. gadā ir apspriedusi septembrī Kon
kurences ĢD tīmekļa vietnē ievietoto Konkurences ĢD dokumentu par konkurences 
problēmām atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nozarē. Dokumentā ir analizētas kon
kurences problēmas, kas var rasties atkritumu apsaimniekošanas sistēmu nozarē, jo īpa
ši iepakojuma atkritumu, automašīnu vraku un elektronisku ierīču atkritumu apsaim
niekošanā.

EKT ekspertu apakšgrupa vērtspapīru lietās

244. EKT ekspertu apakšgrupa vērtspapīru lietās septembrī ir rīkojusi trešo ikgadē
jo sanāksmi. Regulāri kontakti atvieglina konkurences noteikumu piemērošanas valsts 
un ES līmeņa konverģenci šajā nozarē. Sanāksmē liela uzmanība bija pievērsta konsoli
dācijas tematam, un VKI apmainījās ar jaunāko pieredzi. Šajā sanāksmē saistībā ar kon
solidācijas ietekmi uz finanšu rezultātiem norēķinu nozarē kā jauna iniciatīva ir de
monstrēti daži pirmie teorētiskās modelēšanas paraugi.

d — atsevišķas tiesas prāvas

max.mobil108

245. Ar 22. februāra spriedumu Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) ir atcēlusi Pirmās 
instances tiesas (PIT) spriedumu lietā T54/99 max.mobil pret Komisiju, ar kuru ir atzī
tas prasītāju vispārīgās tiesības apstrīdēt Komisijas atteikumu rīkoties saskaņā ar EK 
Līguma 86. panta 3. punktu. Pieņemot spriedumu, EKT ir lēmusi, ka prasītāji saskaņā ar 
86. panta 3. punktu nevar apstrīdēt Komisijas lēmumu nesākt tiesas procesu pret kādu 
dalībvalsti, jo šādu rīcību nevar uzskatīt par rīcību ar saistošām juridiskām sekām. Pie
ņemot šādu spriedumu, EKT ir apstiprinājusi Komisijas praksi, proti, saistībā ar sūdzī
bām saskaņā ar EK Līguma 86. panta 3. punktu, Komisija ievēro tādu pašu nostāju kā 
saistībā ar sūdzībām saskaņā ar EK Līguma 226. pantu.

�08 Lieta C-�4�/02 P Komisija pret T-Mobile Austria GmbH.
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Syfait (Glaxo Grieķija)109

246. Ar 30. maija spriedumu EKT kā nepieņemamu ir noraidījusi Grieķijas Konku
rences padomes lūgumu pieņemt prejudiciālu nolēmumu attiecībā uz EK Līguma 
82. panta interpretāciju saistībā ar farmācijas līdzekļu paralēlu tirdzniecību. EKT ir atzi
nusi, ka Grieķijas valsts konkurences iestāde (VKI) EK Līguma 234. panta nozīmē nav 
uzskatāma par tribunālu. Tiesa ir nonākusi pie šāda secinājuma, apsverot kā veselumu 
virkni elementu, tostarp pietiekamu garantiju trūkumu, lai varētu nodrošināt Grieķijas 
VKI pilnīgu neatkarību un — vēl svarīgāks arguments — apstākli, ka Komisija, pamato
joties uz Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punktu, var pieņemt lēmumu, ar kuru tā 
atbrīvo dalībvalstu konkurences iestādes no to kompetences.

Speciālsortimenta grafīts110

247. Ar 15. jūnija spriedumu, kas galvenokārt attiecas uz soda sankcijām, PIT ir pēc 
būtības atbalstījusi Komisijas 2002. gada 17. decembra lēmuma atzinumus un pamato
jumu; minētais lēmums attiecas uz diviem karteļiem speciālsortimenta grafīta ražoša
nas nozarē.
248. Saistībā ar jēdzienu “uzņēmums” PIT ir apstiprinājusi, ka Komisija var vispā
rīgi pieņemt, ka 100 % īpašumā esošs meitasuzņēmums pēc būtības izpilda mātesuzņē
muma dotās instrukcijas un tam nav vajadzības pārbaudīt, vai mātesuzņēmums faktiski 
ir izmantojis savas pilnvaras.
249. PIT ir lēmusi, ka, novērtējot katra pasaules mēroga cenu noteicēja karteļa da
lībnieka ietekmi kartelī un atbilstīgi šai ietekmei nosakot katram karteļa dalībniekam 
piemērojamā naudas soda sākotnējo apmēru, Komisijai ir tiesības atsaukties uz karteļa 
preču apgrozījumu un tirgus daļām pasaules tirgū.
250. PIT ir apstiprinājusi, ka saskaņā ar teritoriālo principu nepastāv konflikts sais
tībā ar Komisijas un ASV iestāžu pilnvaru piemērošanu, uzliekot soda naudu uzņēmu
miem, kas pārkāpj EEZ un ASV konkurences noteikumus. Tādēļ Komisija nepārkāpj ne 
bis in idem principu, ja tā uzliek soda naudu uzņēmumiem par kādu pārkāpumu arī tad, 
ja soda nauda par to pašu pārkāpumu jau ir uzlikta ASV, pat ja Komisija, uzliekot sodu, 
ir atsaukusies uz preču apgrozījumu un tirgus daļām pasaules tirgū.
251. Attiecībā uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem PIT ir apstiprinājusi, ka Komi
sijai nav jāsamazina sods par acīmredzama pārkāpuma izbeigšanu, un nav svarīgi, vai 
pārkāpums ir izbeigts pirms vai pēc Komisijas veiktās izmeklēšanas.
252. Tomēr trīs epizodēs PIT ir atļāvusi soda naudas samazinājumu. Pirmkārt, PIT 
ir atklājusi faktu kļūdu viena sprieduma adresāta apgrozījuma skaitļos. Otrkārt, PIT ir 
atzinusi, ka viena karteļa dalībnieka uzvedība nav izteikti atšķirīga no pārējo divu dalīb
nieku uzvedības, tādēļ tiesa ir samazinājusi no 50 % līdz 35 % attiecīgo soda naudas 
palielinājumu, kas šim uzņēmumam bija noteikts par atbildību pastiprinošiem apstāk

�09 Lieta C-53/03 Syfait a.o. pret GlaxoSmithkline AEVE.
��0 Apvienotās lietas T-7�/03, T-74/03, T-87/03 un T-9�/03 Tokai, Intech EDM un SGL Carbon pret Komi-

siju.
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ļiem. Treškārt, PIT ir lēmusi, ka gadījumos, kad uzņēmums izirst pirms aizliedzošā lē
muma pieņemšanas, soda griesti ir jāpiemēro atsevišķi katrai uzņēmuma iziršanas re
zultātā palikušajai pusei, tādēļ PIT ir samazinājusi mazākajam sprieduma adresātam 
noteikto sodu. Viens uzņēmums ir spriedumu pārsūdzējis111.

Rūpnieciski izolētās caurules112

253. Ar 28. jūnija spriedumu EKT ir noraidījusi visas apelācijas sūdzības saistībā ar 
PIT 2002. gada 20. marta spriedumiem113, kas attiecas uz Komisijas lēmumu rūpnieciski 
izolēto cauruļu lietā. Tādējādi EKT pirmo reizi ir apstiprinājusi Komisijas 1998. gada 
soda aprēķināšanas pamatnostādnēs114 izklāstītās Komisijas soda aprēķināšanas meto
des likumību.
254. EKT ir lēmusi, ka šīs metodes piemērošana nav pretrunā tiesiskās paļāvības 
aizsardzības principam. Tiesa ir uzsvērusi, ka konkurences politikas jomā Komisijai ir 
dota liela rīcības brīvība, jo īpaši attiecībā uz soda naudas apmēra noteikšanu. Pareizs ES 
konkurences noteikumu piemērojums nozīmē, ka Komisija vienmēr var pielāgot soda 
naudas summu atbilstīgi konkurences politikas vajadzībām. Ar soda naudas piemēroša
nu saistītās administratīvās procedūrās iesaistīti uzņēmumi nevar pamatoties uz tiesis
kās paļāvības principu un būt pārliecināti, ka Komisijas noteiktā soda nauda nebūs lie
lāka par sākotnēji noteikto summu vai ka Komisija soda nauda aprēķināšanai izmantos 
kādu konkrētu metodi.
255. Turklāt EKT ir atzinusi, ka attiecīgo pārkāpumu izdarīšanas laikā tādi uzņē
mumi kā prasītāji apelācijas lietā pamatnostādnēs izklāstīto jauno soda naudas aprēķina 
metodi ir varējuši pietiekami labi paredzēt. Tādēļ nav pārkāpts likuma atpakaļejošā spē
ka nepiemērošanas princips. Turklāt EKT spriedumā ir teikts, ka pamatnostādnēs iz
klāstot sagaidāmo soda naudas aprēķina metodi, Komisija nav pārkāpusi savas juridis
kās pilnvaras un nav pārsniegusi likumdevēja doto rīcības brīvību.

Nerūsējošais tērauds (sakausējumu piemaksa)11�

256. Ar 14. jūlija spriedumu EKT ir noraidījusi apelācijas sūdzības, ar ko bija pār
sūdzēti PIT 2001. gada 13. decembra spriedumi116, kas lielā mērā apstiprina Komisijas 

��� Lieta C-328/05 P SGL Carbon pret Komisiju.
��2 Apvienotās lietas C-�89/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P līdz C-208/02 P un C-2�3/02 P. Dansk Rørindus-

tri un citi pret Komisiju.
��3 Lietas T-2�/99 Dansk Rørindustri pret Komisiju, 2002, Recueil II-�68�. lpp., lieta T-9/99 HFB un citi pret 

Komisiju, 2002, Recueil II-�487. lpp., lieta T-�7/99 KE KELIT pret Komisiju, 2002, Recueil II-�647. lpp., 
lieta T-23/99 LR AF 1998 pret Komisiju, 2002, Recueil II-�705. lpp., lieta T-�5/99 Brugg Rohrsysteme 
pret Komisiju, 2002, Recueil II-�6�3. lpp., lieta T-�6/99 Lögstör Rör pret Komisiju, 2002, Recueil 
II-�633. lpp. un lieta T-3�/99 ABB Asea Brown Boveri pret Komisiju, 2002, Recueil II-�88�. lpp.

��4 Pamatnostādnes par tās soda naudas aprēķināšanu, kas noteikta saskaņā ar Regulas Nr. �7 �5. pan-
ta 2. punktu un EOTK līguma 65. panta 5. punktu (OV C 9, �4.�.�998., 3. lpp.).

��5 Apvienotās lietas C-65/02 P un C-73/02 P Thyssen Krupp Stainless un Thyssen Krupp Acciai speciali 
Terni pret Komisiju, un lieta C-57/02 P Acerinox pret Komisiju.

��6 Apvienotās lietas T-45/98 un T-47/98 Krupp Thyssen Stainless un Acciai speciali Terni pret Komisiju, 
200�, Recueil II-3757. lpp. un lieta T-48/98 Acerinox pret Komisiju, 200�, Recueil II-3859. lpp.
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1998. gada 21. janvāra lēmumu117, ar ko sešiem nerūsējošā tērauda plakano izstrādāju
mu ražotājiem, kuri ražo vairāk nekā 80 % no Eiropas produkcijas, ir noteikts sods par 
EOTK 65. panta pārkāpumu. Konstatētais pārkāpums bija saskaņota nerūsējošā tērauda 
cenu celšana, mainot “sakausējumu piemaksas” aprēķina metodi.
257. EKT ir apstiprinājusi, ka Komisija nevar pieņemt, ka mātesuzņēmums, kura 
īpašumā ir nonācis meitasuzņēmums un kurš nepārprotami ir uzņēmies atbildību par 
šā meitasuzņēmuma rīcību, ir atteicies no tiesībām izmantot savas aizstāvības tiesības 
attiecībā uz minētā meitasuzņēmuma agrāko uzvedību pirms šā uzņēmuma darījumu 
pārņemšanas. EKT ir arī atkārtoti uzsvērusi, ka nepārprotama pārkāpuma atzīšana lī
dzās vienkāršam pārkāpuma faktu apstiprinājumam var sekmēt soda naudas apjoma 
papildu samazinājumu saskaņā ar 1996. gada Iecietības paziņojumu.

SAS118

258. Ar 18. jūlija spriedumu PIT ir noraidījusi visus SAS argumentus, kurus uzņē
mums bija minējis tiesai adresētajā prasībā atcelt vai samazināt soda naudu, ko Komisi
ja bija noteikusi saskaņā ar 2001. gada 18. jūlija lēmumu, kurā ir atzīts, ka SAS un Ma-
ersk Air ir pārkāpuši EK Līguma 81. pantu, noslēdzot virkni vienošanos par tirgus 
sadali.
259. PIT ir lēmusi, ka, nosakot soda naudas apmēru, Komisija pilnīgi pamatoti uz
skata pārkāpumu par “ļoti nopietnu”, ņemot vērā tā raksturu (kas ir būtisks kritērijs), tā 
ģeogrāfisko ietekmi (jo tas aptver maršrutus no Dānijas un uz Dāniju) un tā ievērojamo 
ietekmi uz tirgu. Attiecībā uz pārkāpuma ilgumu PIT ir atzinusi, ka Komisija par pārkā
puma sākuma dienu pamatoti uzskata dienu, kad ir panākta vienošanās, neņemot vērā, 
ka pārkāpuma faktiskās izpausmes parādās vēlāk. Tiesa turklāt ir lēmusi, ka par atbildī
bu mīkstinošu apstākli nevar uzskatīt uzņēmuma pausto vēlmi sadarboties, jo vērā ņe
mama ir tikai faktiskā sadarbība.

Luksemburgas alus kartelis119

260. Ar 27. jūlija spriedumu PIT ir kopumā apstiprinājusi Komisijas 2001. gada 
5. decembra lēmumu, ar ko tā uzliek soda naudu ilgtermiņa kartelim, kas ir izveidots, 
noslēdzot nepārprotamu vienošanos par Luksemburgas alus tirgus kontroli. PIT ir arī 
apstiprinājusi iedibināto tiesu praksi, kas paredz, ka nav jāpierāda pārkāpuma sekas, ja 
ir zināms, ka tā mērķis ir konkurences ierobežošana. PIT ir lēmusi, ka, nosakot soda 
naudas apmēru, šādu pārkāpumu var uzskatīt par ļoti nopietnu, ņemot vērā kaut vai ti
kai tā raksturu, un minētais pārkāpums ir uzskatāms par ļoti nopietnu, lai gan tas skar 
tikai vienu dalībvalsti, proti, Luksemburgu.

��7 Lieta COMP/35.8�4 Sakausējuma piemaksa (OV L �00, �.4.�998., 55. lpp.). Izsmeļošs lēmuma ap-
raksts ir atrodams �998. gada Konkurences ziņojumā.

��8 Lieta T-24�/0�, SAS pret Komisiju.
��9 Apvienotās lietas T-49/02, T-50/02, T-5�/02 Brasserie nationale pret Komisiju.
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Daimler  Chrysler120

261. Ar 15. septembra spriedumu PIT ir daļēji apstiprinājusi Komisijas 
2001. gada 10. oktobra lēmumu Mercedes-Benz lietā121, kurā Komisija ir atzinusi, ka 
DaimlerChrysler AG vai nu pats, vai ar savu Beļģijas un Spānijas meitasuzņēmumu 
starpniecību ir pārkāpis ES konkurences noteikumus. Ar lēmumu DaimlerChrysler ir 
uzlikta soda nauda vairāk nekā 71 miljona euro apmērā par trīs atsevišķiem pārkāpu
miem. Pirmkārt, DaimlerChrysler bija noteicis, ka tā Vācijas pārdošanas aģenti drīkst 
pārdot jaunas automašīnas tikai pasūtītājiem savā līguma teritorijā, lai novērstu kon
kurenci ar citiem izplatītāju tīkla dalībniekiem, un pieprasījis iemaksāt depozītu 15 % 
apmērā no transportlīdzekļa cenas, ja pasūtījums jaunas automašīnas iegādei bija sa
ņemts no klientiem ārpus attiecīgās teritorijas. Otrkārt, ar lēmumu DaimlerChrysler ir 
uzlikts sods par to, ka tas bija aizliedzis saviem Vācijas aģentiem un Spānijas izplatītā
jiem piegādāt automašīnas līzinga uzņēmumiem, ja nebija zināms konkrēts pasūtītājs, 
tādēļ uzņēmumi nevarēja piedāvāt uzreiz pieejamus transportlīdzekļus klientiem, kas 
vēlējās slēgt līzinga līgumus. Treškārt, ar tā 100 % īpašumā esošā Beļģijas meitasuzņē
muma starpniecību DaimlerChrysler ir slēdzis vienošanos, lai ierobežotu atlaides jau
nu automašīnu pircējiem Beļģijā.
262. Pēc DaimlerChrysler apelācijas sūdzības PIT ir atcēlusi lēmumus, ciktāl tie at
tiecas uz diviem pirmajiem pārkāpumiem Vācijā un Spānijā.
263. Lemjot par DaimlerChrysler varbūtējo pret konkurenci vērsto uzvedību Vā
cijā, PIT ir atzinusi, ka Vācijā noslēgtie DaimlerChrysler izplatīšanas līgumi atbilst 
speciālo aģentēšanas līgumu definīcijai un tādēļ ir ārpus EK Līguma 81. panta darbī
bas jomas. Jo īpaši šādu PIT secinājumu pamato apsvērums, ka Vācijas aģenti neiegūst 
DaimlerChrysler vārdā galapatērētājiem pārdodamo transportlīdzekļu īpašumtiesī
bas. Turklāt PIT ir atzinusi, ka nedz Komisijas lēmumā minētie aģentu īpašie tirgus 
ieguldījumi, nedz citi aģentiem uzliktie tehniskās apkopes pienākumi, piemēram, ga
rantijas remonts un pēcpārdošanas tehniskā apkope nav saistīti ar tik lieliem komer
ciāliem riskiem, lai varētu apgalvot, ka šīs komerciālās attiecības ir uzskatāmas par 
vienošanos saskaņā ar 81. panta darbības jomu.
264. Lemjot par DaimlerChrysler uzvedību Spānijā, PIT ir konstatējusi, ka saskaņā 
ar Spānijas tiesību aktiem līzinga tirdzniecības gadījumā pirms transportlīdzekļu iegā
des visiem līzinga uzņēmumam ir jāzina, kas būs attiecīgā transportlīdzekļa līzinga līgu
ma slēdzējs. Tādējādi Komisijas sodītā uzvedība izriet no spēkā esošiem valsts tiesību 
aktiem un nav tādas vienošanās rezultāts, kuru īstenojot, būtu pārkāpti ES konkurences 
noteikumi.
265. PIT ir apstiprinājusi 9,8 miljonus euro soda naudu, kas DaimlerChrysler ir 
uzlikta par to, ka tas ar sava 100 % īpašumā esošā meitasuzņēmuma starpniecību ir 
slēdzis vienošanos ar Beļģijas izplatītājiem par mazumtirdzniecības cenu uzturēša
nu. Šīs vienošanās nolūks bija ierobežot cenu konkurenci Beļģijā, īstenojot pasāku

�20 Lieta T-325/0� DaimlerChrysler pret Komisiju.
�2� Skatīt 200�. gada konkurences ziņojuma �87. lpp.
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mus, kas palīdzēja atklāt un novērst par 3 % lielākas atlaides, jo īpaši E klases auto
mašīnām.

Beļģijas alus kartelis122

266. Ar 25. oktobra un 6. decembra spriedumu PIT ir apstiprinājusi Komisijas 
2001. gada 5. decembra lēmumu Beļģijas alus karteļa lietā, noraidot Danone un Haacht 
iesniegtos argumentus. Nedaudz samazināta ir tikai Danone uzliktā soda nauda, jo vie
nam no apstākļiem, ko Komisija uzskatīja par atbildību pastiprinošiem apstākļiem, nav 
kauzālas saiknes ar karteļa paplašināšanu.
267. Spriedums ir īpaši svarīgs attiecībā uz recidīvismu, kas ir atbildību pastip
rinošs apstāklis. PIT ir atzinusi, ka recidīvisma dēļ ir attaisnojams soda naudas ie
vērojams palielinājums. Tiesa ir lēmusi, ka par recidīvismu var atzīt gadījumus, kad 
Komisija ir pieņēmusi agrākus lēmumus, atzīstot pārkāpuma pastāvēšanu, bet ne
nosakot sodu, un apstiprinājusi, ka atbilstīgs recidīvisma atzīšanas pamatojums var 
būt pirms ilga laika pieņemti lēmumi. PIT turklāt ir apstiprinājusi, ka saistībā ar 
pārkāpumiem nav jādefinē attiecīgā tirgus objekts un ka soda samazinājums kā 
kompensācija par sadarbību nav piemērojams, ja uzņēmuma sniegtā informācija 
nepārsniedz to, kas uzņēmumam ir jāizpauž, atbildot uz pieprasījumu sniegt infor
māciju. Tādēļ uzņēmumiem nav tiesību pretendēt uz soda naudas samazinājumu, ja 
tie, atbildot uz Komisijas jautājumiem par karteļa dalībnieku tikšanās laiku un da
lībnieku identitāti, ir tikai apstiprinājuši faktus.

Vitamīni123

268. Ar 6. oktobra spriedumu PIT ir atcēlusi Komisijas 2001. gada 21. novembra 
lēmumu vitamīnu lietā, ciktāl tas attiecas uz Sumitomo Chemical Co Ltd un Sumika Fine 
Chemicals Ltd. Šiem uzņēmumiem bija adresēts lēmums, ar ko bija konstatēts konku
rences noteikumu pārkāpums, tomēr Komisija nebija noteikusi šiem diviem uzņēmu
miem sodu, jo pieļautie pārkāpumi bija laika aiztures pārkāpumi.
269. PIT spriedumā ir teikts, ka šādos apstākļos Komisijai ir tiesības pieņemt lēmu
mu, atzīstot agrākus pārkāpumus, ar noteikumu, ka to pieļauj Komisijas likumīgās inte
reses. Attiecībā uz pašreizējo lietu PIT ir lēmusi, ka no Komisijas lēmuma nav izseci
nāms, vai Komisija faktiski ir uzskatījusi, ka tai ir likumīgas tiesības pieņemt lēmumu, 
kurā ir atzīti pārkāpumi, ko prasītāji jau ir izbeiguši, un ka Komisija turklāt nav pierādī
jusi tiesai šādu likumīgu interešu pastāvēšanu.

�22 Lieta T-38/02 Groupe Danone pret Komisiju un lieta T-48/02 Haacht pret Komisiju.
�23 Apvienotās lietas T-22/02 un T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd un Sumika Fine Chemicals Co. Ltd 

pret Komisiju.
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Cinka fosfāts124

270. Ar četriem 29. novembrī pasludinātiem spriedumiem PIT ir pilnīgi apstipri
nājusi Komisijas novērtējumu un noraidījusi visus pieteikumus, kuros bija lūgts atcelt 
vai samazināt sodu, kas bija noteikts cinka kartelim, kurš kontrolēja cinka fosfāta cenas 
un dalīja šā produkta tirgu; cinka fosfāts ir neorganisks pretrūsas pigments, ko plaši iz
manto rūpniecisko krāsu ražošanā. PIT ir atzinusi, ka, ņemot vērā pārkāpuma nopietnī
bu un ilgumu, soda naudas apmērs ir pamatots un aprēķināts pareizi.
271. Iesaistītie uzņēmumi bija mazie un vidējie uzņēmumi, un noteiktā soda nauda 
salīdzinājumā ar to kopējo apgrozījumu bija ievērojama. PIT ir apstiprinājusi, ka pārkā
pumi ir pareizi klasificēti kā “ļoti nopietni”, kā arī to, ka kartelis ir darbojies vairāk nekā 
četrus gadus, un uzņēmumu “diferencēto novērtējumu”.
272. Attiecībā uz Britannia PIT spriedumā ir teikts, ka, nosakot soda naudas maksi
mālo apmēru 10 % apmērā no apgrozījuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 17 15. panta 
2. punktu, Komisijai nebija jāatsaucas uz apgrozījumu, kas ir sasniegts iepriekšējā finanšu 
gadā pirms tā lēmuma pieņemšanas, ar ko uzliek sodu. Britannia tolaik nav bijis nekāda 
apgrozījuma, jo uzņēmums vairs nenodarbojās ar tirdzniecību. Tādēļ PIT ir atzinusi, ka 
šajā konkrētajā gadījumā Komisija ir pamatoti atsaukusies uz visjaunāko pieejamo apgro
zījuma summu, kas atbilst “noslēgtam” uzņēmējdarbības gadam, t.i., uzņēmējdarbības 
gadam, kas beidzas nevis 2001. gada 30. jūnijā, bet gan 1996. gada 30. jūnijā.

�24 Lietas T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited, T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinciques 
S.A., T-62/02 Union Pigments AS un T-64/02 Hans Heubach GmbH & Co KG.
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e — statistika
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2. attēls
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3. attēls
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ii — uZņēmumu apvienošanās kontrole

273. Komisijai paziņoto uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas gadījumu skaits 
ir ievērojami pieaudzis, proti, salīdzinot ar iepriekšējā gada 249 paziņojumiem, 
2005. gadā iesniegto paziņojumu skaits ir palielinājies līdz 313 paziņojumiem.
274. Kopumā Komisija ir pieņēmusi 296 galīgus lēmumus. Pēc sākotnējās izmeklēša
nas (“I posma” izmeklēšanas) Komisija ir pieņēmusi 291 apstiprinošu lēmumu. No šiem 
lēmumiem 15 ir nosacīti apstiprinoši lēmumi, savukārt 167 lēmumi (57 %) ir pieņemti 
saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Pēc padziļinātas izmeklēšanas (“II posma” izmeklēša
nas) Komisija ir pieņēmusi piecus lēmumus. No šiem lēmumiem neviens nav bijis aizlie
dzošs, divi ir apstiprinoši lēmumi bez nosacījumiem, bet trīs ir nosacīti apstiprinoši lēmu
mi. Turklāt saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 9. pantu (“Apvienošanās 
regula”)125 Komisija ir nodevusi septiņas lietas valsts konkurences iestādēm. Komisija tur
klāt ir saņēmusi 14 pieteikumus saskaņā ar Apvienošanās regulas 4. panta 4. punktu, 27 
pieteikumus saskaņā ar 4. panta 5. punktu, kā arī četrus pieteikumus saskaņā ar 22. pantu. 
Sīkāka informācija par šiem pieteikumiem ir sniegta tālāk 3. sadaļā.
275. Lai gan kopējais paziņojumu skaits ir liels, saskaņā ar Apvienošanās regulas 
8. pantu Komisija ir pieņēmusi tikai piecus lēmumus. Aizliedzoši lēmumi saskaņā ar 
8. panta 3. punktu nav pieņemti. Turklāt trīs paziņojuma sniedzēji II posmā paziņoju
mus ir atsaukuši.
276. Paziņotajos koncentrācijas gadījumos pieņemto aizliedzošo lēmumu skaits 
joprojām ir pieticīgs, vidēji 1 % vai 2 %, ja ņem vērā arī II posma atsaukumus. Kā re
dzams 1. tabulā, paziņojuma sniedzēju risks, ka Komisijas lēmums būs aizliedzošs (vai 
ka II posmā var nākties paziņojumu atsaukt) aplūkotajā laikposmā nav nedz izteikti 
pieaudzis, nedz samazinājies.

1. tabula. aizliegumi un ii posma atsaukumi laikposmā no 1995. līdz 2005. gadam.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kopā

Paziņojumi 110 131 172 235 292 345 335 279 212 249 313 2 673

Aizliegumi 1 1 2 3 1 2 1 2 0 13

II posma 
atsaukumi

0 1 0 4 5 6 4 1 0 2 3 26

Regulatīvais risks 0,9 % 0,7 % 0 % 2,1 % 2,4 % 2,6 % 1,5 % 1 % 0,5 % 1,6 % 1,0 % 1,4 %

�25 Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. �39/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrā-
ciju (OV L 24, 29.�.2004.).
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a — tiesĪBu aktu un interpretācijas noteikumi

1. tiesiskās aizsardzības līdzekļu pētījums

277. Apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļu pētījums ir publiskots 21. oktobrī. 
Tas ir plašs ex post situācijas novērtējums, kurā ir pētīta Komisijas apstiprināto apvieno
šanās saistību izstrāde un īstenošana 5 gadu laikposmā no 1996. līdz 2000. gadam. Ņe
mot vērā uzkrāto pieredzi, t.i., veicot pētījumu trīs līdz piecus gadus pēc attiecīgajiem 
Komisijas lēmumiem, pētījuma mērķis ir bijis noskaidrot: i) vai tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu izstrāde un piemērošana ir saistīta ar nopietnām problēmām; ii) cik efektīva 
atsauces periodā ir bijusi Komisijas apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļu politika; 
iii) kādās pašreizējās apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļu politikas un prakses 
jomās būtu vajadzīga turpmāka pilnveide.
278. Pētījumā ir analizēti 40 Komisijas lēmumi, kuros ir minēti 96 dažādi tiesis
kās aizsardzības līdzekļi. Šie 96 tiesiskās aizsardzības līdzekļi veido 42 % no tiem 
227 tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko Komisija ir apstiprinājusi piecu gadu atsau
ces periodā, un tos var uzskatīt par reprezentatīvu paraugu attiecībā uz apstiprināto 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidu, I posmā vai pēc padziļinātās II posma izmek
lēšanas apstiprināto līdzekļu skaitu un dažādajām iesaistītajām rūpniecības no
zarēm.
279. Veicot pētījumu, par lietu izmeklēšanu atbildīgo personu grupa ir noorga
nizējusi 145 intervijas ar tiesiskās aizsardzības līdzekļu izstrādē un piemērošanā to
laik iesaistītajiem praktiķiem, ieskaitot puses, kas ir uzņēmušās saistības (40 inter
vijas), pircējus (61 intervija), pilnvarotās personas (37 intervijas) un pasūtītājus un 
konkurentus (septiņas intervijas). Tādējādi pētījums ir pavēris uzņēmēju un tiesīb
sargu aprindām sengaidītu izdevību, pašiem paliekot pilnīgi anonīmiem, sniegt Ko
misijai atgriezenisko informāciju par visiem apvienošanās tiesiskās aizsardzības lī
dzekļu aspektiem.
280. Lielais vairums no analizētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, proti, 84 no 
96, ir bijušas saistības, kas paredz atteikšanos no kādas uzņēmējdarbības daļas (atsavi
nāšanas saistības). Pētījumā gūtie atzinumi apstiprina kopš 2000. gada, t.i., pēc atlasītā 
parauga atsauces perioda, ieviestās Komisijas apvienošanās tiesisko līdzekļu prakses da
žādo aspektu, piemēram, Tiesiskās aizsardzības līdzekļu paziņojuma un Saistību formu
lējuma paraugu, atbilstību. Tomēr atzinumos ir atklātas arī vairākas nopietnas, ar anali
zēto tiesiskās aizsardzības līdzekļu izstrādi un piemērošanu saistītas problēmas, kam 
jāpievērš papildu uzmanība.
281. Pievienotajā 1. diagrammā ir attēlots to pētījumā analizēto tiesiskās aizsardzī
bas līdzekļu izstrādes un/vai piemērošanas neatrisināto nopietno problēmu skaits un 
veids dažādās šo līdzekļu pastāvēšanas stadijās, kuras ir atklājušās pētījumā un kuras 
visticamāk ir mazinājušas šo līdzekļu iedarbīgumu efektīvas konkurences apstākļu at
jaunošanā. Visbiežāk sastopamā šāda veida problēma ir nespēja adekvāti definēt uzņē
mējdarbības atsavinājuma apjomu, kam seko nepiemērotu pircēju apstiprinājums, ne
pareiza aktīvu pārstrukturēšana un atsavinātās uzņēmējdarbības nepilnīga nodošana 
jaunajam īpašniekam.
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282. Pētījumā ir analizētas desmit uzņēmumu vienpatņu piekļuves nodrošinājuma 
saistības, kas bija izstrādātas, lai attiecīgajā tirgū uzturētu faktisku vai potenciālu konku
renci, novēršot tirgus slēgšanu attiecībā uz būtisku infrastruktūru, tehnoloģijām vai in
telektuālā īpašuma tiesībām vai atsakoties no ekskluzīvām tiesībām. Šie piekļuves tiesis
kās aizsardzības līdzekļi ir izrādījušies saistīti ar daudzām nopietnām izstrādes un 
piemērošanas problēmām. Galvenais piekļuves saistību neveiksmes cēlonis ir bijušas 
grūtības, kas ir saistītas ar efektīvu piekļuves nodrošinājuma noteikumu iepriekšēju iz
strādi un to pārraudzību. Pētījumā gūtās atklāsmes liek domāt, ka šādi piekļuves tiesis
kās aizsardzības līdzekļi ir efektīvi tikai retos gadījumos.
283. Pētījumā ir veikts arī katra tiesiskās aizsardzības līdzekļa efektivitātes vispārīgs 
vērtējums. Tas sastāv no izstrādes un piemērošanas kvalitātes novērtējuma un apkopo
tās kvantitatīvās tirgus informācijas novērtējuma, piemēram, atsavinātās uzņēmējdarbī
bas operatīvā statusa un attiecīgo tirgus daļu attīstības novērtējuma. Šāds efektivitātes 
indikators ļauj klasificēt novērtētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus atkarībā no tā, kādā 
mērā tie ir sekmējuši konkurences mērķa sasniegšanu (t.i., palīdzējuši uzturēt efektīvu 
konkurenci, neļaujot tirgū izveidoties vai nostiprināties dominējošiem uzņēmumiem). 
Tomēr, nepastāvot katra tiesiskās aizsardzības līdzekļa nesen veiktai vispusīgai tirgus 
izpētei, pētījuma vērtējumam var būt tikai informatīvs raksturs.
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284. Vispārīgās efektivitātes vērtējumu bija iespējams veikt tikai 85 no 96 analizēta
jiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Šīs analīzes rezultātā 57 % tiesiskās aizsardzības lī
dzekļu ir atzīti par pilnīgi efektīviem, bet 24 % ir atzīti par tikai daļēji efektīviem. Daži no 
analizētajiem līdzekļiem (7 %) pilnīgi noteikti neatbilst savam mērķim un tādēļ ir uzska
tāmi par neefektīviem. Attiecībā uz dažādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidiem pētī
jumā ir konstatēts, ka kopumā līdzekļi, kas ir saistīti ar izstāšanos no kopuzņēmumiem, ir 
visefektīvākie (darbojas nekļūdīgi), savukārt piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļu efek
tivitāte ir vismazākā.
285. Kā papildu pētījumu Komisija bija uzdevusi veikt uzņēmumu apvienošanās tie
siskās aizsardzības līdzekļu ex post ekonomisko analīzi. Analīzes mērķis bija novērtēt dažu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu ekonomisko efektivitāti, izmantojot vienkāršus ekonomet
riskās simulācijas modeļus. Šā pētījuma rezultātus ir paredzēts publiskot 2006. gadā.
286. Pētījumu rezultātus un atzinumus ir paredzēts izmantot, veicot plānoto Uzņē
mumu apvienošanās tiesiskās aizsardzības līdzekļu paziņojuma, Atsavināšanas saistību 
parauga un Pilnvaroto personu mandāta atjaunināšanu.

2. jaunas nostādnes par atteikšanos no apvienošanās
287. Konkurences ĢD 1. jūlijā ir publicējis Informatīvas norādes par nosacījumiem, 
kas paziņojuma iesniedzējiem jāievēro, ja puses atsakās no uzņēmējdarbības koncentrāci
jas plāniem126. Pilnveidotās Apvienošanās regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir 
minēts jauns noteikums, kurā ir izklāstīts, kādos gadījumos pēc lietas ierosināšanas apvie
nošanās kontroles procedūras var izbeigt. Minētais noteikums paredz, ka šādu tiesvedību 
izbeidz ar lēmumu saskaņā ar 8. pantu, ja vien attiecīgie uzņēmumi nav Komisijai pierādī
juši, ka koncentrācija ir pārtraukta. Ar minēto noteikumu ir paskaidrots, ka pēc tam, kad 
ir pieņemts lēmums sākt tiesvedību saskaņā ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu un ir 
sākta lietas II posma izmeklēšana, Komisijas jurisdikcija nebeidzas līdz ar paziņojuma at
saukumu, bet gan tikai tad, kad puses ir pierādījušas, ka ir atteikušās no koncentrācijas.
288. Informatīvajās norādēs turklāt ir skaidrots, kā puses var pierādīt, ka ir pārtrau
kušas koncentrāciju. Šajā sakarā jāatceras, ka saskaņā ar pilnveidoto Apvienošanās regulu 
puses var iesniegt paziņojumu, ne vien pamatojoties uz saistošu vienošanos vai paziņoju
mu par atklātu izsoli, bet arī pamatojoties tikai uz godprātīgu nodomu (4. panta 1. punkts). 
Informatīvajās norādēs ir teikts — lai pierādītu koncentrācijas pārtraukšanu, pierādījumu 
juridiskajai formai, formātam, intensitātei utt. principā ir jāatbilst tai sākotnējai darbībai, 
kas ir uzskatīta par pietiekamu, lai paziņotu par koncentrācijas plāniem. Ja paziņojums ir 
iesniegts, pamatojoties uz godprātīgu nodomu, bet vēlāk ir noslēgta saistoša vienošanās, 
tad par atbilstīgu darbību ir uzskatāma saistošās vienošanās noslēgšana.
289. Tādēļ Informatīvajās norādēs tālāk ir teikts, ka gadījumos, kad ir noslēgta sais
toša vienošanās, ir jāpierāda šīs vienošanās juridiski saistošas atcelšanas fakts, un nepie
tiek ar paziņojumu par nodomu atcelt vienošanos vai to neīstenot vai pušu vienpusējiem 
deklaratīviem paziņojumiem. Paziņojumi par nodomu atcelt vienošanos vai to neīste
not vai vienas puses deklaratīvi paziņojumi nav uzskatāmi par pietiekamiem. Gadīju

�26 http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/abandonment.pdf
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mos, kad pastāv godprātīgs nodoms slēgt vienošanos, ir jāiesniedz dokuments, kas ap
liecina nodomu vēstules vai saprašanās memoranda atsaukumu. Lai atsauktu cita veida 
godprātīgu nodomu izpausmes, var būt jāiesniedz citādi pierādījumi. Gadījumos, kad ir 
publicēts atklāts paziņojums par atklātu izsoli, ir jābūt atklātam paziņojumam par izso
ļu procedūras izbeigšanu. Notikušas koncentrācijas gadījumā pusēm ir jāpierāda, ka ir 
atjaunota situācija, kas pastāvēja pirms koncentrācijas īstenošanas. Informatīvajās norā
dēs ir uzsvērts, ka pusēm ir jāiesniedz vajadzīgie dokumenti atbilstīgi konkrētajām pra
sībām, kas attiecas uz katru koncentrācijas pārtraukšanas veidu.

3. vienkāršots lietu sadalījums praksē — 2005. gada pieredze

290. Kopš 2004. gada 1. maija darbojas pārveidotais mehānisms, kas paredz, ka Ko
misija var nodot lietas izmeklēšanai dalībvalstīm, un otrādi; šis mehānisms ir ievērojami 
mainīts līdz ar pilnveidotās Apvienošanās regulas pieņemšanu, kam sekoja Komisijas 
paziņojums par lietu sadalījumu127. Šķiet, ka lietu sadalījuma atjauninātais mehānisms 
gūst labus panākumus, ja ņem vērā to, cik bieži to ir izmantojuši uzņēmumi, kas vēlas 
apvienoties, un ES dalībvalstu konkurences iestādes (VKI), kā arī ievērojot attiecīgo lie
tu raksturu un to piemērotību nosūtīšanai citur un mehānisma praktisko darbību.

3.1. Statistikas pārskats

291. Puses 2005. gadā ir iesniegušas pieteikumus saskaņā ar visiem četriem Apvienoša
nās regulas noteikumiem, kas paredz, ka Komisija var nodot lietas izskatīšanai dalībvalstīm, 
un otrādi (4. panta 4. un 5. punkts, 9. un 22. pants). Pieteikumus raksturo šādi skaitļi:
• 4. panta 4. punkts: 2005. gadā Komisija ir saņēmusi 14 lietu nodošanas pieteikumus 

saskaņā ar 4. panta 4. punktu — tas ir daudz vairāk nekā laikposmā starp 2004. gada 
1. maiju un 31. decembri saņemtie divi pieteikumi; 11 pieteikumi ir apstiprināti, un 
lietas ir nodotas izmeklēšanai kopumā; divi pieteikumi ir atsaukti, un par vienu gada 
beigās vēl nebija pieņemts nekāds lēmums;

• 4. panta 5. punkts: 2005. gadā Komisija ir saņēmusi 27 lietu nodošanas pieteikumus 
saskaņā ar 4. panta 5. punktu; dalībvalstis nav iesniegušas pretenzijas ne par vienu 
no šiem pieteikumiem, un par trim no tiem gada beigās vēl nebija pieņemts nekāds 
lēmums; 24 lietas ir atzītas par “Kopienas mēroga” lietām, un tas ir aptuveni 8 % no 
visiem apvienošanās paziņojumiem, ko Komisija ir saņēmusi šajā laikposmā128;

• 9. pants: 2005. gadā Komisija ir saņēmusi septiņus lietu nodošanas pieteikumus sa
skaņā ar 9. pantu; seši pieteikumi ir apstiprināti, trīs lietas ir nodotas izmeklēšanai 
kopumā, bet trīs daļēji; viens pieteikums ir atsaukts;

• 22. pants: saskaņā ar 22. pantu 2005. gadā Komisija ir saņēmusi lietu nodošanas 
pieteikumus saistībā ar četrām koncentrācijas lietām; trīs gadījumos pieteikumi ir 
apstiprināti, bet vienā gadījumā apstiprinājums ir atteikts.

�27 Komisijas paziņojums par uzņēmumu apvienošanās lietu sadalījumu (OV C 56, 5.3.2005., 2. lpp.) 
(tālāk tekstā “Paziņojums par lietu sadalījumu”).

�28 Komisijai 2005. gadā kopumā ir paziņots par 3�3 apvienošanās gadījumiem.
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3.2. lietu pirms paziņošanas sadalījuma mehānisma praktiskā darbība

292. Lai nodrošinātu lietu pirms paziņošanas sadalījuma mehānisma efektīvu darbī
bu, jo īpaši ņemot vērā 4. pantā noteiktos saspringtos termiņus, Konkurences ĢD un VKI, 
uz kurām attiecas 4. panta 4. vai 5. punkta pieteikumi, parasti stājas tiešos sakaros, tiklīdz 
ir domājams, ka puses gatavojas iesniegt pieteikumu. Komisija arī iesaka pusēm, kas ap
sver iespēju iesniegt pieteikumu, jau iepriekš neoficiāli vērsties pie Konkurences ĢD un 
VKI, uz kurām attiecas 4. panta 4. vai 5. punkta pieteikumi. Pusēm, kas apsver iespēju ie
sniegt pieteikumu, Konkurences ĢD var sniegt konkrētus padomus par juridiskajām pra
sībām, kas jāievēro, iesniedzot pieteikumus par lietu nodošanu izmeklēšanai citur, un pa
skaidrot, kādas lietas saskaņā ar Paziņojumu par lietu sadalījumu Komisija uzskata par 
piemērotām nosūtīšanai citur. Dažkārt puses iesniedz Komisijai aizpildāmās RS veidlapas 
projektu. Līdz šim puses ir bieži izmantojušas izdevību pirms 4. panta 4. vai 5. punkta 
pieteikuma iesniegšanas neoficiāli sazināties ar attiecīgajām iestādēm.
293. Ja pieteikums ir saskaņā ar 4. panta 5. punktu, Komisija pieteikuma iesniedzē
jiem jo īpaši iesaka — vajadzības gadījumā tieši sazinoties ar attiecīgajām VKI — pirms 
pieteikuma iesniegšanas visu rūpīgi pārbaudīt, lai veidlapā RS būtu precīza un pilnīga 
informācija par dalībvalstīm, ko pieteikuma iesniedzējs uzskata par “kompetentām” iz
meklēt attiecīgo lietu.
294. Ja pieteikums ir saskaņā ar 4. panta 4. punktu un ja attiecīgā dalībvalsts noteik
tajā termiņā apstiprina, ka piekrīt lietas nodošanai, Komisija parasti cenšas pieņemt lē
mumu par lietas nodošanu vai nenodošanu tāpat kā līdz šim, nevis gaida 25 darbadie
nas, kamēr beidzas 4. panta 4. punktā noteiktais termiņš. Ja dalībvalsts nepiekrīt lietas 
nodošanai, lietas izmeklēšana notiek parastā kārtībā un puses parastā kārtībā iesniedz 
Komisijai paziņojumu.

B — komisijas lēmumi

1. lēmumi saskaņā ar 8. pantu

Bertelsmann un Springer129

295. Komisija 3. maijā ir piekritusi rotācijas dobspiedes kopuzņēmuma izveidei, 
kurā piedalās Vācijas mediju uzņēmumi Bertelsmann AG un Axel Springer AG. Padziļi
nātajā izmeklēšanā ir atzīts, ka šī koncentrācija ievērojami neiespaidos efektīvu konku
renci nedz kopējā tirgū, nedz kādā dalībvalstī.
296. Kopuzņēmumā apvienojas piecas Vācijas tipogrāfijas, ko apsaimnieko Ber-
telsmann meitasuzņēmumi Arvato un Gruner+Jahr un Springer, kā arī viena tipogrāfija, 
ko Apvienotajā Karalistē plāno atvērt Arvato. Toties kopuzņēmumā neietilpst nedz Ber-
telsmann rotācijas dobspiedes tipogrāfijas Spānijā un Itālijā, nedz arī iesaistītajiem uzņē
mumiem piederošās gludspiedes tipogrāfijas.

�29 Lieta COMP/M.3�78 Bertelsmann/Springer/JV.
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297. Komisijai par šo koncentrāciju ir paziņots 2004. gada novembrī. Lai gan valsts 
konkurences iestāde (VKI) bija iesniegusi pieteikumu par lietas nodošanu, Komisija no
lēma izmeklēt šo lietu pati, jo kopuzņēmuma darbība ietekmē katalogu un reklāmizde
vumu rotācijas dobspiedes tirgu visā Eiropā. Tomēr Komisija ir koncentrējusi uzmanību 
uz žurnālu iespiešanu ar rotācijas dobspiedes metodi Vācijas tirgū. Ņemot vērā iesaistīto 
uzņēmumu īpaši ietekmīgo stāvokli šajā tirgū, Komisija 2004. gada 23. decembrī ir sā
kusi padziļinātu izmeklēšanu.
298. Padziļinātā izmeklēšana ir apstiprinājusi Komisijas sākotnējos atzinumus, ka 
iespiežot lielā apjomā žurnālus, katalogus un reklāmizdevumus, rotācijas dobspiedes 
metodi nevar aizvietot ar gludspiedes metodi. Lai gan visu iespiedmateriālu drukāšanai 
izmanto vienas un tās pašas rotācijas dobspiedes iespiedmašīnas, Komisija ir konstatē
jusi, ka pastāv atsevišķi liela apjoma iespiedpasūtījumu tirgi — no vienas puses, katalogu 
un/vai reklāmizdevumu tirgus un, no otras puses, žurnālu tirgus. Šo atšķirību rada jo 
īpaši dažu žurnālu iespiešanas saspringtais termiņš un īpašā zinātība, ko prasa žurnālu 
iespiešana. Ģeogrāfiski žurnālu rotācijas dobspiedes tirgus aprobežojas ar Vāciju, savu
kārt liela apjoma katalogu un reklāmizdevumu rotācijas dobspiedes tirgus aptver Vāciju 
un tās kaimiņvalstis, kā arī Itāliju un Slovākiju.
299. Vācijas žurnālu rotācijas dobspiedes tirgū pušu kopējā daļa sasniedz gandrīz 
50 %. Tomēr tirgus izpēte ir atklājusi arī, ka neraugoties uz lielajām tirgus daļām, kop
uzņēmums nevarētu paaugstināt cenas, jo tā konkurenti Vācijā neļauj tirgū atslābt efek
tīvai konkurencei. Šie konkurenti bez pūlēm varētu palielināt žurnālu iespiešanai atvē
lētās jaudas. Analīze liecina arī, ka konkurentiem būtu izdevīgi novirzīt jaudu, lai 
iespiestu žurnālus, jo ir pierādīts, ka žurnālu iespiešana ir ienesīgāka nekā katalogu un 
reklāmizdevumu iespiešana. Līdz ar Vācijas konkurentu radīto konkurences spiedienu 
kopuzņēmumam draud arī iespējama konkurence, ko Vācijas žurnālu rotācijas dobspie
des tirgū ar savu klātbūtni jo īpaši var radīt Nīderlandes, Francijas un Itālijas iespiedēji.
300. Pārējos skartajos produktu tirgos nedz valsts, nedz plašākā mērogā konkuren
ces problēmas nav radušās. Komisija ir arī secinājusi, ka paziņotā koncentrācija neietek
mēs Springer un Bertelsmann vertikālo integrāciju žurnālu izdošanas tirgū.

Blackstone/Acetex130

301. Komisija 13. jūlijā apstiprināja tirdzniecības bankas uzņēmuma Blackstone, 
kurš atrodas ASV, plānoto pilnas kontroles ieguvi pār Kanādas ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumu Acetex. Komisija secināja, ka darījumam nepiemīt būtiska kaitīga ietekme 
uz efektīvu konkurenci EEZ vai tās daļā.
302. Blackstone ir privāta tirdzniecības banka, kas atrodas ASV un kas galvenokārt 
sniedz konsultācijas finanšu jomā un veic privātā kapitāla ieguldījumus un īpašuma ie
guldījumus. Viens no Blackstone kontrolētajiem uzņēmumiem, Celanese, ir ķīmiskās 
rūpniecības uzņēmums, kas darbojas šādās četrās galvenajās jomās: ķīmiski produkti, 
acetāta produkti, polimēri un pārtikas produktu sastāvdaļas.

�30 Lieta COMP/M.3625 Blackstone/Acetex.
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303. Acetex, kura galvenā mītne atrodas Vankūverā, darbojas acetila savienojumu 
un plastmasu jomā. Gan Celanese, gan Acetex ražo sadzīves ķīmijas preces, ieskaitot 
etiķskābi, vinilacetāta monomēru (VAM) un etiķskābes anhidrīdu. Celanese ir lielākais 
piegādātājs pasaules mērogā, savukārt Acetex lielākoties darbojas Eiropā.
304. Par darījumu tika paziņots Komisijai 20. janvārī. Pēc dziļas tirgus izpētes Ko
misija secināja, ka etiķskābes, VAM un etiķskābes anhidrīda tirgi ir globāli. Šiem pro
duktiem starpība starp vidējo cenu, ko nosaka atšķirīgos reģionos visā pasaulē, un ražo
šanas izmaksām ir pietiekoši liela, lai segtu transporta un uzglabāšanas izmaksas un 
nomaksātu muitu, kas ļauj palielināt jau tā plašo tirdzniecību starp atsevišķajiem pasau
les reģioniem.
305. Lai gan Celanese, iegādājoties Acetex, cels savas pozīcijas globālajā etiķskābes, 
VAM un etiķskābes anhidrīda tirgū, Komisija secināja, ka darījums neradīs pamatu ba
žām attiecībā uz konkurenci. Attiecīgajos tirgos ir vairāki spēcīgi konkurenti, starp 
tiem — BP, Millennium, Daicel, Dow, DuPont un Eastman. Turklāt detalizētā pieprasīju
ma un plānotās kapacitātes veidošanās pētījumā tika konstatēts, ka, lai gan pieprasījums 
pēc šiem produktiem aug salīdzinoši strauji, vēl straujāk pieaugs plānotā jaunā kapacitāte, 
jo īpaši Tālajos Austrumos un Vidējos Austrumos. Komisija secināja, ka šajā situācijā jeb
kādi pušu mēģinājumi palielināt cenas vai samazināt kapacitāti ciestu neveiksmi.

Siemens un VA Tech131

306. Komisija 13. jūlijā ir atļāvusi Vācijas uzņēmuma Siemens paziņoto Austrijas 
uzņēmumu grupas VA Tech pārņemšanu ar nosacījumu, ka Siemens atsakās no VA Tech 
uzņēmējdarbības hidroelektrostaciju nozarē un nodrošina metalurģijas rūpnīcu celtnie
cības uzņēmuma SMS Demag neatkarību. Ņemot vērā Siemens piedāvātās saistības, Ko
misija ir secinājusi, ka šī koncentrācija ievērojami neiespaidos efektīvu konkurenci EEZ 
vai tās ievērojamā daļā.
307. Siemens un VA Tech pasaules līmenī darbojas vairākās radniecīgās nozarēs. Šo 
uzņēmumu produkciju izmanto tādās jomās kā spēkstacijas, energoapgādes tīkli, vilcie
ni, tēraudlietuves un lielas būves. Dažu ražojumu ziņā šie uzņēmumi ir tirgus līderi.
308. Par koncentrāciju Komisijai tika paziņots janvārī, un 14. februārī Komisija ir 
sākusi II posma izmeklēšanu.
309. Konkrēti, svarīgāko hidroelektrostaciju ierīču, piemēram, turbīnu un ģenera
toru jomā VA Tech meitasuzņēmums VA Tech Hydro ir līderis Eiropas tirgū. Siemens 
pieder 50 % akciju kopuzņēmumā ar citu Vācijas inženieruzņēmumu Voith Siemens, kas 
ir viens no VA Tech Hydro galvenajiem konkurentiem šajā tirgū. Komisija ir atzinusi, ka 
VA Tech Hydro un Voith Siemens darbības apvienojums būtu radījis dominējošu stāvok
li EEZ hidroelektrostaciju aprīkojuma un pakalpojumu tirgū, tādējādi ievērojami ie
spaidojot konkurenci šajā tirgū. Siemens saistības pārdot piemērotam pircējam VA Tech 
uzņēmējdarbību hidroelektrostaciju nozarē, kas ir VA Tech Hydro pārziņā, nozīmē, ka 

�3� Lieta COMP/M.3653 Siemens/VA Tech.
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vairs nepastāvēs pušu uzņēmējdarbības pārklājums, un līdz ar to konkurence nebūs 
ievērojami iespaidota.
310. Metalurģijas rūpnīcu celtniecības jomā Siemens pieder 28 % akciju SMS De-
mag, ko Komisija ir atzinusi par VA Tech galveno konkurentu tēraudlietuvju celtniecībā. 
Siemens bija noslēdzis termiņlīgumu (ar termiņu 2004. gada 31. decembrī) par savu 
akciju pārdošanu SMS Demag mātesuzņēmumam SMS. Tomēr akciju nodošana aizka
vējās, jo bija izraisījies juridisks strīds par to vērtību. Komisijas izmeklēšana ir atklājusi, 
ka Siemens joprojām piederošās SMS Demag akcijas ļauj tam piekļūt ar šo uzņēmumu 
saistītai jutīgai konkurences informācijai. Tādēļ ļoti koncentrētajā pasaules metalurģijas 
rūpnīcu celtniecības tirgū Siemens un VA Tech apvienošanās ievērojami samazinātu 
konkurenci starp diviem no trim vadošajiem tirgus dalībniekiem, t.i., SMS Demag un 
VA Tech, un tādējādi ievērojami iespaidotu efektīvu konkurenci. Uzņemoties saistības, 
Siemens ir solījis, ka SMS Demag akcionāru struktūrās tā pārstāvjus aizstās neatkarīgi 
pilnvarnieki, nodrošinot šā uzņēmuma neatkarību no Siemens.
311. Komisija ir secinājusi, ka visos pārējos tirgos, kur uzņēmumu darbība pārklā
jas, apvienošanās ievērojami neiespaido efektīvu konkurenci. Starp šiem tirgiem var 
minēt termoelektrostaciju aprīkojuma un pakalpojumu, enerģijas pārvades un sadales, 
sliežu ceļa aprīkojuma, zemsprieguma elektrisko ierīču, celtniecības tehnoloģiju un va
dības, satiksmes infrastruktūras un trošu ceļa vagoniņu aprīkojuma tirgu.
312. Ar atsevišķu lēmumu, kura nolūks ir novērst strukturālas saiknes pastāvēšanu 
starp konkurentiem Bombardier un Siemens tramvaju tirgū, Komisija ir atbrīvojusi 
Bombardier no pienākuma iegādāties no VA Tech atsevišķas tramvaju vilkšanas sistē
mas, kā to paredz Komisijas 2001. gada aprīļa lēmums132, ar ko Bombardier ir atļauts 
pārņemt ADtranz.

Johnson & Johnson/Guidant133

313. Komisija 25. augustā ar nosacījumiem ir apstiprinājusi plānoto 24 miljardus 
ASV dolāru (aptuveni 18 miljardus euro) vērto apvienošanos, kuras rezultātā ASV uz
ņēmumu grupa Johnson & Johnson (J&J), kas ir specializējusies veselības aprūpes jomā, 
pārņem konkurentu Guidant, kas ir ASV uzņēmums ar specializāciju kardiovaskulāro 
medicīnas ierīču jomā. Konkrēti puses ir apņēmušās atteikties vai nu no J&J vai Guidant 
endoskopiskajām pārstādāmo asinsvadu ieguves ierīcēm (“EVH”), kā arī no Guidant 
EEZ uzņēmējdarbības endovaskulāro ierīču jomā un J&J EEZ uzņēmējdarbības vasku
lāro katetru ievadīšanas ierīču jomā. Komisija šo lēmumu ir pieņēmusi pēc plānotās 
pārņemšanas padziļinātas izmeklēšanas. Ņemot vērā J&J saistības, Komisija ir secināju
si, ka darījums ievērojami neiespaidos efektīvu konkurenci EEZ vai ievērojamā tās 
daļā.
314. Gan J&J, gan Guidant aktīvi darbojas pasaules mērogā, izstrādājot, ražojot un 
pārdodot vaskulārās medicīnas ierīces. Abu uzņēmumu izstrādājumus izmanto asinsva

�32 Lieta COMP/M.2�39 Bombardier/ADtranz; skatīt 200�. gada konkurences ziņojumu.
�33 Lieta COMP/M.3687 Johnson & Johnson/Guidant.
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du slimību ārstēšanā, gan ārstējot sirds asinsvadus (sirds vainagartērijas), gan perifēros 
asinsvadus (piemēram, miega, nieru, iegurņa artērijas). Daudzu izstrādājumu ziņā abi 
uzņēmumi ir tieši konkurenti, un tie abi pieder pie nedaudzajiem vadošajiem uzņēmu
miem šādu izstrādājumu Eiropas un pasaules tirgū. Komisija ir sākusi padziļinātu tirgus 
izpēti 22. aprīlī.
315. Izmeklēšanā galvenā uzmanība bija pievērsta trīs galvenajām jomām: medika
mentus izdalošie koronārie stenti (DES) un palīgierīces, perifēro artēriju endovaskulārie 
stenti un palīgierīces un sirds ķirurģijā izmantojamas ierīces.
316. Medikamentus izdaloši koronārie stenti ir izplešamas, ar medikamentiem pār
klātas sietiņveida caurulītes, ko ievada sirds vainagartērijas sašaurinājuma vietās, lai 
novērstu sašaurinājumu un balstītu artērijas sienas. Šajā strauji augošajā tirgū pašlaik ir 
tikai divi lielākie pasaules mēroga piegādātāji — J&J un Boston Scientific, kā arī vairāki 
droši jaunpienācēji, tostarp Guidant. Veicot izmeklēšanu, Komisijai bija jānovērtē, vai 
atbrīvojoties no iespējamā konkurenta Guidant, līdz ar uzņēmumu apvienošanos DES 
tirgū nezustu arī lielākais konkurences spiediens.
317. Izmeklēšanā ir secināts, ka, lai arī Guidant visticamāk būtu kļuvis par vienu no 
vadošajiem tirgus dalībniekiem DES tirgū, ir sagaidāms, ka citi jaunpienācēji, pirmkārt 
jau Medtronic un Abbott, arī neļaus atslābt konkurencei, tādējādi kompensējot to kon
kurences zudumu, ko radīs J&J un Guidant apvienošanās.
318. Tomēr attiecībā uz perifēro artēriju stentiem Komisija ir atzinusi, ka apvieno
šanās varētu radīt konkurences problēmas EEZ, jo gan J&J, gan Guidant pieder pie Ei
ropas vadošajiem piegādātājiem, tirgu raksturo liela koncentrācijas pakāpe un piekļuves 
šķēršļi ir ļoti augsti. Komisija ir arī atzinusi, ka J&J un Guidant interešu apvienojums 
iespaidotu konkurenci divos nelielos kardiovaskulāro ierīču tirgos (koronāro katetru 
ievadīšanas ierīces un endoskopiskās pārstādāmo asinsvadu ieguves sistēmas sirds ķi
rurģijā). J&J piedāvāto saistību rezultātā darījums konkurenci ievērojami neiespaidos.

E.ON un MOL134

319. Komisija 21. decembrī ar ierobežojumiem un saistībām ir apstiprinājusi, ka 
E.ON Ruhrgas (“E.ON”) pārņem savā īpašumā divus Ungārijas vadošā naftas un gāzes 
uzņēmuma MOL meitasuzņēmumus MOL WMT un MOL Storage.
320. E.ON ir liels, integrēts Vācijas enerģētikas uzņēmums, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas ražošanas un piegādes nozarē vairākās Eiropas valstīs. Ungārijā E.ON 
ar tā īpašumā esošo reģionālo izplatīšanas uzņēmumu starpniecību galvenokārt darbo
jas gāzes un elektroenerģijas mazumtirdzniecības piegādes nozarē. MOL nodarbojas ar 
gāzes ražošanu (MOL E&P), pārvadi (MOL Transmission), uzglabāšanu (MOL Storage) 
un vairumtirdzniecību un pārdošanu (MOL WMT).
321. Apvienošanās rezultātā E.ON iegūst MOL WMT un MOL Storage. E.ON pār
ņem arī MOL WMT pašreizējos ilgtermiņa gāzes piegādes līgumus, jo īpaši ar Gazprom 
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noslēgtos līgumus, tādējādi E.ON stāvoklis ļautu tam kontrolēt visus — gan importa, 
gan vietējos — Ungārijas gāzes resursus.
322. Pēc padziļinātas izmeklēšanas Komisija sākotnēji ir atzinusi, ka šī koncentrāci
ja negatīvi ietekmēs konkurenci Ungārijas gāzes un elektroenerģijas vairum un ma
zumtirgū. Šo negatīvo ietekmi izraisītu vertikālā integrācija starp E.ON dominējošo 
stāvokli gāzes vairumtirdzniecības nozarē un tā darbību gāzes un elektroenerģijas ma
zumtirdzniecības nozarē.
323. Komisija ir analizējusi paziņotās koncentrācijas ietekmi uz Ungārijas gāzes un 
elektroenerģijas apgādes nozari, ņemot vērā gan Ungārijas gāzes un elektroenerģijas tirgus 
pašreizējo tiesisko regulējumu, gan tā iespējamās turpmākās pārmaiņas saistībā ar šā tir
gus pilnīgu liberalizāciju, kam jānotiek līdz 2007. gada jūlijam, un ir secinājusi, ka paziņo
tā apvienošanās ievērojami iespaidos efektīvu konkurenci šajos tirgos. Konkrēti Komisija 
ir atzinusi, ka E.ON stāvoklis pēc apvienošanās ļaus šim uzņēmumam izmantot varu pār 
Ungārijas gāzes resursiem, lai paplašinātu savu tirgus ietekmi gan gāzes un elektroenerģi
jas piegādes pakārtotajos tirgos, gan elektroenerģijas ražošanas tirgū un vairumtirgū.
324. Lai risinātu šīs problēmas, E.ON ir piedāvājis uzņemties vispusīgas saistības ar 
tālejošu ietekmi, kuras paredz likt lietā daudzus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Īsteno
jot saistības, E.ON jo īpaši ir apņēmies likvidēt 100 % īpašumtiesību sasaisti, kas pastāv 
starp MOL uzņēmējdarbību gāzes ražošanas un pārvades jomā un ko MOL paturētu, un 
tā uzņēmējdarbību gāzes vairumtirdzniecības un glabāšanas jomā, ko līdz ar MOL at
teikšanos no tā atlikušajām mazākuma daļām MOL WMT un MOL Storage pārņemtu 
E.ON. Turklāt E.ON ir apņēmies laist tirgū ievērojamu daudzumu gāzes, ievērojot kon
kurences nosacījumus. E.ON ir apņēmies īstenot astoņu gadu programmu, kas paredz 
gāzes laišanu brīvā apgrozībā (1 miljardu kubikmetru gadā), un atteikties no puses no 
sava 10 gadu gāzes piegādes līguma ar MOL E&P, izmantojot t.s. līguma gāzes laišanu 
brīvā apgrozībā. Šo divu pasākumu rezultātā līdz 2015. gadam tirgū brīvā apgrozībā 
nonāktu 16 miljardi kubikmetru gāzes, t.i., līdz 2 miljardiem kubikmetru gadā, kas at
bilst 14 % no Ungārijas patēriņa. Gan tirgū laistās gāzes daudzuma, gan aptvertā laik
posma ziņā tā būtu visievērojamākā Eiropā jebkad īstenotā gāzes “atbrīvošana”. Visiem 
pašreizējiem un turpmākiem tirgus dalībniekiem līdz ar to būtu dota iespēja slēgt gāzes 
piegādes līgumus vienādos tirgus apstākļos.
325. Komisija ir rūpīgi novērtējusi tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ņemot vērā agrā
ko ar gāzes laišanu brīvā apgrozībā saistīto valsts mēroga programmu pieredzi un uz
klausot Ungārijas un citu dalībvalstu tirgus dalībnieku izvērstus apsvērumus. Komisija 
ir secinājusi, ka piemērojamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ar nediskriminējošiem un 
konkurences noteikumiem atbilstīgiem nosacījumiem pavērs vairumtirgotājiem un pa
sūtītājiem piekļuvi ievērojamiem gāzes resursiem neatkarīgi no E.ON. Tādējādi Komisi
ja ir atzinusi, ka piedāvātie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pietiekami, lai likvidētu ar 
konkurenci saistītās apvienošanās problēmas un lai jaunatbrīvotajā Ungārijas enerģēti
kas tirgū radītu konkurences attīstībai piemērotus apstākļus.
326. Komisija ir cieši sadarbojusies ar Ungārijas iestādēm, jo īpaši ar Ungārijas 
Enerģētikas biroju. Šī sadarbība turpināsies, lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības lī
dzekļu pilnīgu un efektīvu piemērošanu.
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2. lēmumi saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 
 6. panta 2. punktu

327. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi pavisam 15 
apstiprinošus lēmumus ar ierobežojumiem, bet saskaņā ar 6. panta 1. punkta b) apakš
punktu ir pieņemts 291 apstiprinošs lēmums bez ierobežojumiem. Tālāk īsumā ir iz
klāstīti daži interesantākie nosacīti apstiprinošie lēmumi, kas ir pieņemti saskaņā ar 
6. panta 2. punktu. Atsauces uz visiem šiem apstiprinošajiem lēmumiem ir paredzēts 
iekļaut šā ziņojuma otrajā sējumā, un ar lēmumu tekstiem var iepazīties arī Komisijas 
tīmekļa vietnē135.

Reuters un Telerate13�

328. Komisija 23. maijā ar nosacījumiem ir apstiprinājusi paziņoto koncentrāciju, 
kuras rezultātā finanšu informācijas piegādātājs Moneyline Telerate Holding (“Telerate”) 
nonāk tā lielākā pasaules konkurenta Reuters Limited (“Reuters”) kontrolē.
329. Reuters ir viens no diviem pasaules lielākajiem finanšu tirgus informācijas un 
multimediju ziņu piegādātājiem, kas apgādā ar šo informāciju finanšu pakalpojumu, 
mediju un uzņēmumu nozares speciālistus. Reuters īpaši stiprā puse ir valūtas tirgus, 
akciju un ar akciju tirdzniecību saistītu tiešās pārdošanas datu piegāde, un tā darbība 
zināmā mērā papildina Reuters lielākā konkurenta Bloomberg darbību, kurš finanšu tir
gus informācijas nozarē ir pievērsies galvenokārt dažāda veida aktīviem un piegādā sa
vus produktus, neizmantojot tirgus datu platformas (MDP). Arī Telerate ir pasaules mē
roga finanšu tirgus informācijas un ziņu piegādātājs, kas ir pievērsies galvenokārt no 
daudziem un dažādiem avotiem iegūtas reālā laika tirgus informācijas izplatīšanai.
330. Veicot izmeklēšanu, Komisija galveno uzmanību ir pievērsusi paziņotās kon
centrācijas ietekmei uz konkurenci reālā laika datu un MDP piegādes tirgū. Attiecībā uz 
reālā laika datu piegādes tirgu Komisija nav konstatējusi, ka apvienošanās varētu ievēro
jami iespaidot efektīvu konkurenci, jo arī pēc koncentrācijas tirgū paliktu pietiekams 
skaits spēcīgu konkurējošu piegādātāju. Taču izmeklēšanā ir atklājies, ka abas apvieno
šanās puses ir pasaulē vienīgie lielākie MDP piegādātāji un ka to īpašumā esošo platfor
mu apvienojums MDP tirgū radītu gandrīz nepārspējamu dominējošu stāvokli. MDP ir 
tehnoloģiski līdzekļi, kas ļauj reālā laika tirgus informācijas pasūtītājiem integrēt un iz
platīt informāciju no dažādiem datu piegādes avotiem. Lai risinātu šo konkurences 
problēmu, Reuters un Telerate ir apņēmušies piešķirt pastāvīgu ekskluzīvu TRS (Telerate 
MDP) pasaules licenci Hyperfeed. Licences līgums nodrošina Hyperfeed pienācīgu tie
sisko pamatu, lai tas varētu kļūt par dzīvotspējīgu un efektīvu Reuters konkurentu.
331. Šī koncentrācija ir nodota Komisijas izmeklēšanai saskaņā ar EK Apvienoša
nās regulas 4. panta 5. punktu, līdz ar to šo apvienošanos, kas citādi būtu jāizmeklē sa
skaņā ar divpadsmit dalībvalstu tiesību aktiem, varēja izmeklēt Komisija. Lai atrastu 
piemērotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas palīdzētu pilnīgi likvidēt atklāto, ar tirgus 

�35 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
�36 Lieta COMP/M.3692 Reuters/Telerate.
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datu platformām saistīto konkurences problēmu, Komisijas dienesti ir cieši un saskaņo
ti sadarbojušies ar ASV Tieslietu departamentu.

Lufthansa un Swiss137

332. Komisija 4. jūlijā ar nosacījumiem ir apstiprinājusi vienošanos, kas paredz, ka 
Deutsche Lufthansa AG iegādājas akciju kontrolpaketi un iegūst pilnīgu kontroli pār 
Swiss International Air Lines Ltd. Komisijas izmeklēšanā ir atklājies, ka Lufthansa plāno
tā Swiss pārņemšana likvidēs vai ievērojami mazinās konkurenci vairākos Eiropas iekš
zemes maršrutos, visvairāk maršrutā Cīrihe–Frankfurte un Cīrihe–Minhene, kā arī 
dažos garajos maršrutos uz ASV, Dienvidāfriku, Taizemi un Ēģipti. Izdarot šādu secinā
juma, Komisija ir ņēmusi vērā ietekmi, ko rada Lufthansa ciešā sadarbība ar Star Allian-
ce dalībniekiem.
333. Lai risinātu Komisijas izmeklēšanā konstatētās problēmas, puses ir piekritušas 
atteikties no atsevišķām pacelšanās un nolaišanās laika nišām Cīrihes, Frankfurtes, 
Minhenes, Diseldorfas, Berlīnes, Vīnes, Stokholmas un Kopenhāgenas lidostā. Šādi at
brīvotās laika nišas dotu iespēju jaunpienācējiem šajos maršrutos dienā veikt līdz 41 li
dojumam turp un atpakaļ.
334. Lai veicinātu jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū, jaunpienācēji pēc zināma lai
ka var iegūt arī t.s. “vietējā pārvadātāja tiesības” uz maršrutos Cīrihe–Frankfurte un 
Cīrihe–Minhene iegūtajām laika nišām ar noteikumu, ka pakalpojumi šajos maršrutos 
jāpiedāvā vismaz uz trim gadiem. Saistības atteikties no laika nišām papildina pasāku
mi, kas minētajos maršrutos neļauj Lufthansa palielināt piedāvāto regulāro reisu skaitu, 
tādējādi dodot jaunpienācējiem godīgu iespēju nostabilizēties kā vērā ņemamiem kon
kurentiem.
335. Visbeidzot, Šveices civilās aviācijas iestāde ir apsolījusi Komisijai, ka tā piešķirs 
satiksmes tiesības citiem pārvadātājiem, kas, veicot lidojumus uz ASV vai citiem gala
mērķiem ārpus ES, vēlēsies pa ceļam nolaisties Cīrihē. Turklāt Šveices un Vācijas aviāci
jas iestādes ir apliecinājušas, ka atturēsies no cenu regulēšanas šajos garajos maršrutos. 
Tas ir svarīgi, jo, veicot tirgus analīzi, Komisija ir ņēmusi vērā, ka garajos maršrutos 
pastāv netieša jeb tīkla konkurence.

Maersk/PONL138

336. Komisija 29. jūlijā ar nosacījumiem ir apstiprinājusi paziņoto koncentrāciju, 
kuras rezultātā kuģniecības sabiedrība AP Møller-Maersk A/S (Maersk) iegādājas kuģ
niecības sabiedrību Royal P&O Nedlloyd (PONL). Šīs apvienošanās rezultātā izveidotos 
pasaulē lielākā kuģniecības sabiedrība, kuras rīcībā būtu vairāk nekā 800 konteineru 
kuģu un kuras pasaules mēroga apgrozījums sasniegtu aptuveni 28 miljardus euro. AP 
Møller-Maersk A/S pieder konteineru pārvadājumu līnijas Maersk un Safmarine, un uz
ņēmums darbojas arī tādās jomās kā konteineru termināļu pakalpojumi, ostas velkoņu 

�37 Lieta COMP/M.3770 Lufthansa/Swiss.
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pakalpojumi, tankkuģu pārvadājumi, loģistika, naftas un gāzes atradņu izpēte, gaisa sa
tiksme, kuģubūve un lielveikali. PONL ir pārsvarā konteineru līnijkuģu kuģniecības sa
biedrība. Tā darbojas arī konteineru termināļu pakalpojumu, loģistikas un gaisa satik
smes jomā. Pušu uzņēmējdarbība pārklājas galvenokārt konteineru pārvadājumu jomā 
un mazākā mērā arī termināļu pakalpojumu jomā.
337. Komisijas tirgus izpētē galvenā uzmanība bija pievērsta jūras tirdzniecības 
maršrutiem no Eiropas un uz Eiropu, lai noskaidrotu, vai pušu tirgus daļas un saikne, 
ko rada abu uzņēmumu līdzdalība dažādās konferencēs un konsorcijos kopā ar to kon
kurentiem, nedraud ar konkurences traucējumiem.
338. Saskaņā ar kuģniecībai piemērojamajiem ES konkurences noteikumiem līnij
kuģu konferencēm (kuģniecības sabiedrību grupējumiem, kas nodarbojas ar regulāriem 
pārvadājumiem) ir piešķirts atbrīvojums no konkurences noteikumiem. Šī imunitāte ir 
piešķirta apmēram pirms 20 gadiem. Atbrīvojums no konkurences noteikumiem attie
cas arī uz kuģniecības līnijām, kas ir apvienojušās konsorcijos. Komisijas 2004. gada 
oktobrī publicētajā baltajā grāmatā ir teikts, ka līnijkuģu konferenču atbrīvojumam ir 
jādara gals, jo tas nenodrošina kravu nosūtītāju prasībām atbilstīgus efektīvus un uzti
camus pakalpojumus.
339. Paziņotās koncentrācijas rezultātā rastos saikne starp Maersk un konferencēm 
un konsorcijiem, kur piedalās tikai PONL. Tādēļ Komisija ir apstiprinājusi apvienoša
nos ar noteikumu, ka PONL ir jāizstājas no tām konferencēm un konsorcijiem, kuros 
abu pušu kopējās tirgus daļas draud radīt konkurences traucējumus. Konkurences prob
lēmas radīja arī tirdzniecība starp Eiropu un Dienvidāfriku, jo īpaši saldētu produktu 
pārvadājumi refrižeratorkonteineros — šajā jomā pušu kopējā tirgus daļa pārsniedza 
50 %. Maersk ir apņēmies atteikties no PONL uzņēmējdarbības kravu pārvadājumos no 
Dienvidāfrikas uz Eiropu. Līdz ar šīm saistībām Komisijas atklātās konkurences problē
mas ir novērstas.

Honeywell un Novar139

340. Ar nosacījumiem saskaņā ar Apvienošanās regulas 6. panta 2. punktu Komisi
ja 31. martā ir apstiprinājusi paziņojumu par koncentrāciju, kuras rezultātā Honeywell 
pārņem Novar uzņēmumu grupu. Honeywell ir ASV uzņēmums, kas ražo modernās 
tehnoloģijas un pasūtītājiem visā pasaulē piegādā aeronautikas preces un pakalpoju
mus, autopreces, elektroniskās iekārtas, speciālsortimenta materiālus, augstas izturības 
polimērus, transporta un enerģijas sistēmas, privātmāju, ēku un rūpnieciskās pārrau
dzības sistēmas. Novar ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas atrodas Apvienotajā Kara
listē un galvenokārt nodarbojas ar inteliģento ēku sistēmām, Indalex alumīnija apstrādi 
un vērtspapīru iespiešanas pakalpojumiem. Apvienojoties, Honeywell un Novar varēs 
apvienot savu uzņēmējdarbību ugunsgrēka trauksmes sistēmu, pretielaušanās signalizā
cijas un citu drošības sistēmu, kā arī ēku uzraudzības sistēmu jomā.
341. Veicot izmeklēšanu, Komisija ir konstatējusi, ka apvienošanās ievērojami ie
spaidos efektīvu konkurenci Itālijas ugunsgrēka trauksmes sistēmu tirgū, kur apvieno

�39 Lieta COMP/M.3686 Honeywell/Novar.
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tajam uzņēmumam būtu īpaši liela ietekme. Lai risinātu atklātās nopietnās konkurences 
problēmas, Honeywell ir piekritis pilnīgi atteikties no Novar uzņēmējdarbības ugunsgrē
ka trauksmes sistēmu jomā (šīs sistēmas Itālijā ir pazīstamas kā Esser Italia zīmola pre
ces). Šīs saistības Komisija ir atzinusi par pietiekamām, lai novērstu apzinātās konku
rences problēmas.

3. vki izmeklēšanai nodotās lietas

Blackstone un NHP140

342. Atbildot uz Apvienotās Karalistes Office of Fair Trading (OFT) pieteikumu, Ei
ropas Komisija 1. februārī ir piekritusi nodot OFT izmeklēšanai lietu, kas attiecas uz 
ASV Blackstone uzņēmumu grupas plāniem pārņemt NHP plc uzņēmumu, kas atrodas 
Apvienotajā Karalistē. Abas puses darbojas Apvienotās Karalistes veco ļaužu privāto ap
rūpes namu tirgū.
343. Blackstone ir starptautisks komercbanku uzņēmums, kas nesen ir iegādājies 
Southern Cross Healthcare Limited (Southern Cross) — uzņēmumu, kas atrodas Apvie
notajā Karalistē un šajā valstī apsaimnieko veco ļaužu aprūpes namus. NHP ir Apvieno
tajā Karalistē reģistrēts uzņēmums, kas šajā valstī arī darbojas aprūpes namu nozarē. Lai 
kā arī nebūtu definēts attiecīgais tirgus, apvienošanās rezultātā veco ļaužu aprūpes namu 
pakalpojumu nodrošinājuma nozarē pušu darbība dažās jomās horizontāli pārklātos.
344. OFT apgalvo, ka aprūpes namu tirgus Apvienotajā Karalistē ir vietējs tirgus un 
ka apvienošanās jo īpaši iespaidos konkurenci apgabalos, kas ir Apvienotās Karalistes 
trīs vietējo varas iestāžu pārziņā (Ārbrosas, Notingemas un Portalbotas apgabalā) un 
kur apvienošanās puses vai nu pansionāta tipa, vai dzīvojamo māju tipa aprūpes namu 
tirgū iegūtu lielu kopējo tirgus daļu.
345. Tādēļ OFT ir iesniedzis Komisijai pieteikumu ar lūgumu nodot šo koncentrā
cijas lietu izskatīt OFT (saskaņā ar Apvienošanās regulas 9. panta 2. punkta b) apakš
punktu). Saskaņā ar šo noteikumu Komisija nodod lietu izskatīšanai VKI, ja koncentrā
cija iespaido konkurenci attiecīgās dalībvalsts tirgū, kam piemīt visi atsevišķa tirgus 
raksturlielumi un kas nav uzskatāms par būtisku kopējā tirgus daļu.
346. Komisijas izmeklēšanā ir noskaidrojies, ka Apvienotās Karalistes aprūpes 
namu tirgus pēc mēroga ir uzskatāms par vietēju tirgu. Turklāt, pamatojoties uz izmek
lēšanas rezultātiem, nevar izslēgt, ka Apvienotajā Karalistē pastāv atsevišķs pansionāta 
tipa un dzīvojamo māju tipa aprūpes namu tirgus. Puses kļūtu par lielāko pakalpojumu 
sniedzēju dažos vietējos apgabalos. Tādēļ apvienošanās iespaidotu konkurenci dažos 
Apvienotās Karalistes vietējos tirgos, kas nav uzskatāmi par būtisku kopējā tirgus daļu. 
Tādēļ Komisija ir apstiprinājusi OFT pieteikumu un atļāvusi novērtēt šīs koncentrācijas 
ietekmi uz konkurenci.

�40 Lieta COMP/M.3669 Blackstone/NHP.
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Iesy Repository un Ish141

347. Komisija 17. februārī ir nolēmusi nodot izmeklēšanai Vācijas Bundeskartel-
lamt paziņoto apvienošanos, kuras rezultātā ZiemeļreinasVestfālenes kabeļu tīkla ope
ratoru Ish pārņemtu Hesenes kabeļu tīkla operators Iesy. Par šo apvienošanos Komisijai 
ir paziņots 2004. gada 17. decembrī.
348. Iesy un Ish pārziņā attiecīgi Hesenes (Iesy) un ZiemeļreinasVestfālenes (Ish) 
federālajā zemē ir no Deutsche Telekom AG iegādāti kabeļu tīkli. Izmantojot šos tīklus, 
Iesy un Ish pārraida radio un televīzijas signālus mājsaimniecībām un citiem tīklu ope
ratoriem. Bundeskartellamt ir paudis vēlēšanos izmeklēt šo lietu, jo uzskata, ka apvieno
šanās varētu ietekmēt konkurenci Vācijas kabeļu televīzijas tirgū un arī tāpēc, ka apvie
nošanās ietekmētu tikai Vāciju. Komisija ir atzinusi, ka pastāv visi nosacījumi, lai lietu 
nodotu izmeklēšanai VKI, un ka valsts izmeklēšana ir atbilstīga, ņemot vērā Bundeskar-
tellamt uzkrāto pieredzi, izmeklējot citas ar kabeļu televīziju saistītas lietas.
349. Iesy un Ish galvenokārt sniedz kabeļu televīzijas pakalpojumus attiecīgajās fe
derālajās zemēs (Bundesländer) un nedarbojas ārpus Vācijas. Tādēļ var uzskatīt, ka attie
cīgajam kabeļu televīzijas tirgum ES piemīt atsevišķa tirgus raksturlielumi. Komisija ir 
piekritusi Bundeskartellamt viedoklim, ka paziņotā apvienošanās var iespaidot konku
renci Vācijas kabeļu televīzijas tirgus daļā.

Strabag un Dywidag (Walter Bau)142

350. Komisija 29. aprīlī ir saņēmusi paziņojumu par apvienošanos, kuras rezultātā 
Austrijas Strabag celtniecības uzņēmumu grupa pārņemtu vairākus maksātnespējīgā 
Vācijas celtniecības uzņēmuma Walter Bau AG meitasuzņēmumus. Strabag ir celtniecī
bas uzņēmums, kas pasaules mērogā darbojas visās šīs nozares jomās, jo īpaši ēku būves 
un civilās celtniecības nozarē. Walter Bau piedāvā ekspluatācijai gatavu objektu celtnie
cības, civilās celtniecības un ceļu būves pakalpojumus.
351. Strabag gatavojās pārņemt Walter Bau iesāktos ēku būves un civilās celtniecī
bas projektus, kas bija nodoti nesen dibinātajam uzņēmumam Dywidag Schlüsselfertig- 
und Ingenieurbau GmbH. Strabag gatavojās pārņemt savā kontrolē arī civilās celtniecī
bas uzņēmumus Walter Heilit Verkehrswegebau GmbH, Dywidag International GmbH, 
Dyckerhoff & Widmann GmbH, kas darbojas Austrijā, un RIB GmbH, kas Walter Bau 
meitasuzņēmuma Niklas GmbH vadībā turpina īstenot dažus tiltu būves projektus.
352. Lai arī Strabag un Walter Bau pieder pie Vācijas lielākajiem celtniecības uzņē
mumiem un lai arī koncentrācijas rezultātā vairākos Vācijas un Austrijas celtniecības 
tirgos vai tirgus sektoros rastos horizontāli pārklājumi, apvienošanās neradīja nekādas 
konkurences problēmas. Bažām par konkurences traucējumiem nebija pamata, jo bija 
paredzēts, ka Strabag pārņems tikai nelielu daļu no Walter Bau celtniecības līgumiem, 
un pušu kopējā tirgus daļa ēku un ceļu būves, un citos civilās celtniecības tirgos būtu 
krietni mazāka par 20 %. Lai gan Strabag ir Austrijas lielākais celtniecības uzņēmums, 
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Walter Bau uzņēmumi šajā valstī īsteno tikai nelielus projektus, un, tos pārņemot, Stra-
bag tirgus daļa palielinātos tikai nedaudz.
353. Vācijas Bundeskartellamt 30. maijā ir iesniedzis pieteikumu par lietas daļēju 
izmeklēšanu saskaņā ar Apvienošanās regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Pietei
kumā ir teikts, ka paziņotā koncentrācija iespaidos konkurenci Hamburgas reģionālajā 
asfalta tirgū, kam piemīt visi atsevišķa tirgus raksturlielumi un kas nav uzskatāms par 
būtisku kopējā tirgus daļu. Hamburgas reģionā Walter Heilit pieder daļa akciju kapitāla 
asfalta ražošanas rūpnīcā. Norddeutsche Mischwerke GmbH & Co AG, kam arī pieder šīs 
rūpnīcas akciju kapitāla daļa, pieder arī kontrole pār četrām no pārējām astoņām šā re
ģiona rūpnīcām. Strabag ir cits konkurents, un saskaņā ar pieteikumu tas nozīmē, ka var 
rasties EK Līguma 81. panta noteikumu pārkāpšanas risks un tirgū var izveidoties do
minējošs stāvoklis. Tādēļ Vācijas Bundeskartellamt vēlējās izmeklēt šo lietu, ciktāl tā at
tiecas uz minēto tirgu. Komisija ir secinājusi, ka pastāv atbilstīgi lietas nodošanas nosa
cījumi, un tādēļ ir atļāvusi Vācijas Bundeskartellamt novērtēt apvienošanās ietekmi uz 
Hamburgas reģionālo asfalta tirgu.
354. Attiecībā uz pārējiem skartajiem tirgiem Komisija ir secinājusi, ka apvienoša
nās ievērojami neiespaidos efektīvu konkurenci EEZ vai būtiskā tās daļā, jo pušu kopē
jās tirgus daļas attiecīgajos Vācijas tirgos ir nelielas un koncentrācijas rezultātā tikai 
nedaudz pieaugs tirgus daļa Austrijā.

Macquarie, Ferrovial un Ekseteras lidosta143

355. Macquarie lidostu grupa (MAG) un Ferrovial Aeropuertos 27. jūnijā ir paziņo
jušas par nodomu iegūt kopīgu kontroli pār Ekseteras lidostu.
356. Apvienotās Karalistes uzņēmumu grupa MAG pieder pie Macquarie uzņēmu
mu grupas un darbojas pasaules mērogā kā privāts kapitālieguldījumu fonds, kas iegul
da līdzekļus lidostās un lidostu infrastruktūrā. ES Macquarie grupas uzņēmumi kopīgi 
kontrolē arī Romas lidostas un Briseles lidostu, un tiem pieder akciju kapitāla daļas 
Birmingemas lidostā un Kopenhāgenas lidostā. MAG kopīgi ar Ferrovial kontrolē Bris
toles lidostu. Ferrovial darbojas arī lidostu infrastruktūras koncesiju pārvaldībā. Līdz ar 
akciju kapitālu Bristoles lidostā Ferrovial ir ieguldījis līdzekļus Sidnejas lidostā, Belfāstas 
pilsētas lidostā un Antofagastas lidostā.
357. Pēc paziņojuma par apvienošanos Apvienotās Karalistes OFT saskaņā ar EK 
Apvienošanās regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir iesniedzis pieteikumu par 
lietas nodošanu izmeklēšanai OFT. Pieteikumā OFT ir informējis Komisiju, ka lidsa
biedrību nodrošināšanā ar lidostu infrastruktūras pakalpojumiem Anglijas dienvidrie
tumu daļu var uzskatīt par atsevišķu tirgu. Tā kā puses jau kontrolē Bristoles lidostu, 
Ekseteras lidostas pārņemšana nozīmē, ka pušu tirgus daļa šajā reģionā var pieaugt tik
tāl, ka var rasties konkurences problēmas. Turklāt OFT bija saņēmis trešo pušu apsvēru
mus, kuros bija paustas bažas par gaidāmo koncentrāciju.

�43 Lieta COMP/M.3823 MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport.
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358. Komisijas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka šajā gadījumā preču un pakalpojumu 
tirgus ir lidostu infrastruktūras pakalpojumi lidsabiedrībām, bet ģeogrāfiskais tirgus, ie
spējams, aprobežojas ar Anglijas dienvidrietumdaļu (Bristoli, Ekseteru, Bērnmausu, Pli
mutu, Ņūkiju un Sauthemptonu). Tādā gadījumā tirgus daļas divās reģiona lidostās būtu 
pietiekami lielas, lai potenciāli ietekmētu konkurenci. Tādēļ Komisija ir piekritusi, ka ir 
jāveic papildu izmeklēšana un ka to vislabāk var veikt Apvienotās Karalistes iestādes.
359. Līdz ar to, pamatojoties uz atzinumu, ka minētā koncentrācija Anglijas dien
vidrietumdaļā var ievērojami iespaidot konkurenci lidostu infrastruktūras pakalpoju
mu jomā lidsabiedrībām, Komisija lietu par Macquarie lidostu grupas (MAG) un Ferro-
vial Aeropuertos paziņoto kopīgo Ekseteras lidostas pārņemšanu ir nolēmusi nodod 
izmeklēšanai Apvienotās Karalistes VKI.

FIMAG un Züblin144

360. Komisijai 26. augustā ir paziņots par koncentrāciju, kuras rezultātā FIMAG, 
kas ir Strabag uzņēmumu grupas (“Strabag”) kontrolakciju sabiedrība, pārņemtu savā 
kontrolē Vācijas celtniecības uzņēmumu Züblin. Strabag ir Austrijas celtniecības uzņē
mumu grupa, kas darbojas visās šīs nozares jomās, jo īpaši ēku būves un civilās celtnie
cības jomā. Turklāt šī grupa ražo un izplata celtniecības materiālus. Züblin ir Vācijas 
celtniecības uzņēmums, kas arī darbojas ēku būves un civilās celtniecības jomā un 
sniedz ar celtniecību saistītus pakalpojumus. Ar sava meitasuzņēmuma ROBA Baustoff 
GmbH (“Roba”) starpniecību Züblin nodarbojas ar celtniecības materiālu ražošanu un 
izplatīšanu. Iegūstot maksātnespējīgā Walter Bau akciju paketi, FIMAG iegūtu kontroli 
pār Züblin.
361. Strabag un Züblin pieder pie Vācijas lielākajiem celtniecības uzņēmumiem. 
Tomēr pušu kopējā tirgus daļa ēku būves un civilās celtniecības tirgū būtu krietni mazā
ka par 15 % arī tad, ja notiktu turpmāka šā tirgus sadale. Un, lai arī Strabag ir lielākais 
celtniecības uzņēmums Austrijā, pušu daļas Austrijas tirgū nesasniegtu tādu līmeni, kas 
var radīt konkurences problēmas.
362. Saskaņā ar Apvienošanās regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu Vācijas 
Bundeskartellamt 20. septembrī ir iesniedzis pieteikumu par daļēju lietas izmeklēšanu. 
Pieteikumā ir teikts, ka paziņotā apvienošanās ietekmēs konkurenci reģionālajos asfalta 
ražošanas tirgos Berlīnē, Kemnicā, Leipcigā/Hallē, Rostokā un Minhenē; katram no 
šiem tirgiem piemīt visi atsevišķa tirgus raksturlielumi un tie nav uzskatāmi par būtisku 
kopējā tirgus daļu. Bundeskartellamt apgalvo, ka gadījumā, ja Strabag pārņems Roba, 
kas ir viens no pēdējiem atlikušajiem neatkarīgajiem konkurentiem asfalta ražošanas 
nozarē, pastāv risks, ka konkurence attiecīgajos reģionālajos tirgos var kļūt vēl ierobežo
tāka, jo starp Strabag un Wehrhahn uzņēmumu grupu kā kopīgiem Deutag akcionāriem 
pastāv strukturāla saikne. Komisija ir atzinusi, ka pastāv lietas nodošanas nosacījumi, 
un tādēļ ir atļāvusi Vācijas Bundeskartellamt novērtēt minētās koncentrācijas ietekmi uz 
reģionālajiem asfalta tirgiem Berlīnē, Kemnicā, Leipcigā/Hallē, Rostokā un Minhenē.

�44 Lieta COMP/M.3864 FIMAG/Zueblin.
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363. Komisija ir atzinusi, ka pārējie paziņotās koncentrācijas elementi ievērojami 
neiespaidos efektīvu konkurenci EEZ vai būtiskā tās daļā, jo pušu kopējās tirgus daļas 
attiecīgajos Vācijas tirgos būs nelielas un koncentrācijas rezultātā tikai nedaudz pieaugs 
tirgus daļa attiecīgajā Austrijas tirgū.

Tesco un Carrefour14�

364. Komisijai 4. novembrī ir paziņots par apvienošanos, kuras rezultātā Tesco (Ap
vienotā Karaliste) iegūtu pilnīgu kontroli pār uzņēmuma Carrefour (Francija) uzņēmēj
darbību Čehijā un Slovākijā. Komisijas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka paziņotās kon
centrācijas rezultātā vairākos Čehijas un Slovākijas ikdienas patēriņa preču 
mazumtirdzniecības vietējos tirgos rastos horizontāli uzņēmējdarbības pārklājumi.
365. Apvienotās Karalistes uzņēmums Tesco darbojas pārtikas un nepārtikas preču 
mazumtirdzniecības jomā, un tam visā pasaulē pieder vairāk nekā 2 300 dažāda lieluma 
veikalu. Uzņēmums ir īpašnieks un apsaimniekotājs 31 veikalam Slovākijā un 27 veika
liem Čehijā. Arī Francijas uzņēmums Carrefour darbojas pārtikas un nepārtikas preču 
mazumtirdzniecības jomā, un tam visā pasaulē pieder vairāk nekā 11 000 veikalu. Šis 
uzņēmums apsaimnieko 11 lielus veikalus Čehijā un četrus lielus veikalus Slovākijā.
366. Komisija 30. novembrī ir saņēmusi pieteikumu par lietas nodošanu daļējai iz
meklēšanai Slovākijas VKI. Pieteikumā VKI ir apgalvojusi, ka apvienošanās saskaņā ar 
Apvienošanās regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu ietekmēs konkurenci ikdienas 
patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū trijos vietējos tirgos, proti, Bratislavas, Košices 
un Žilinas pilsētas lielveikalos un dižveikalos. Turklāt VKI ir paudusi viedokli, ka šos 
tirgus nevar uzskatīt par būtisku kopējā tirgus daļu.
367. Izmeklēšanā ir noskaidrots, ka Slovākijā koncentrācijas rezultātā Tesco varētu 
nostiprināties kā valsts mēroga vadošais mazumtirdzniecības uzņēmums. Turklāt Bra
tislavas, Košices un Žilinas pilsētā apvienotajam uzņēmumam piederētu lielas tirgus 
daļas un patērētājiem samazinātos veikalu izvēles iespējas. Tādēļ Komisija ir secinājusi, 
ka šī koncentrācija attiecīgajos trīs vietējos tirgos iespaido konkurenci. Kopējā tirgū kat
ram no trim minētajiem vietējiem tirgiem nav vairāk par 0,1 % no kopējā ikdienas pa
tēriņa preču noieta, tādēļ šos tirgus nevar uzskatīt par būtisku kopējā tirgus daļu. Saska
ņā ar Apvienošanās regulu Komisija ir atļāvusi apvienošanās daļu, kas attiecas uz 
Slovākiju, novērtēt Slovākijas VKI. Tas ir pirmais gadījums, kad apvienošanās lieta ir 
nodota izmeklēšanai kādas jaunās dalībvalsts konkurences iestādei.
368. Attiecībā uz Čehiju Komisijas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka valsts mērogā 
apvienotais uzņēmums tomēr būtu tikai ceturtā lielākā mazumtirdzniecības uzņēmumu 
grupa. Arī atsevišķos vietējos tirgos pusēm nāktos konkurēt ar tādiem spēcīgiem ma
zumtirdzniecības uzņēmumiem kā Lidl&Schwarz, Ahold un Rewe.
369. Attiecībā uz Čehiju Komisija apvienošanos ir apstiprinājusi, jo Čehijas ma
zumtirdzniecības nozarē tā ievērojami neiespaido efektīvu konkurenci.

�45 Lieta COMP/M.3905 Tesco/Carrefour.
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4. atsauktie paziņojumi un atteikšanās no apvienošanās

Microsoft, Time Warner, ContentGuard un JV14�

370. Microsoft un Time Warner 2004. gada 12. jūlijā paziņoja Komisijai par darīju
mu, kura rezultātā abi uzņēmumi bija no Xerox iegādājušies akcijas ASV uzņēmumā 
ContentGuard; līdz ar to katrs no abiem uzņēmumiem ContentGuard bija ieguvis 48 % 
akcionāru balsstiesību (pirms šā darījuma Microsoft jau piederēja 25 % ContentGuard 
akciju kapitāla). Turklāt abi uzņēmumi bija noslēguši akcionāru balsojuma vienošanos, 
tādējādi iegūstot kopīgu kontroli pār ContentGuard.
371. ContentGuard nodarbojas ar intelelektuālā īpašuma tiesību (“IPR”) izstrādi un 
licencēšanu digitālo tiesību pārvaldības (“DRM”) risinājumu jomā. Kā DRM pamatteh
noloģijas izgudrotājam ContentGuard pieder daudzi svarīgi patenti. DRM tehnoloģiju 
veido programmatūras risinājumi, kas ļauj, piemēram, galapatērētājiem vai no vienas 
ierīces uz citu atklātā tīklā droši pārraidīt jebkāda veida elektronisko saturu (piemēram, 
mūziku, filmas, dokumentus). Jau iedibināts standarts tāda mediju satura kā mūzikas un 
videomateriālu tiešsaistes pārraidē, DRM sāk kļūt par visas IT nozares standartu. Micro-
soft pašlaik ir vadošais un, iespējams, dominējošais DRM risinājumu piegādātājs.
372. Pēc parastās I posma izmeklēšanas Komisija 2004. gada 25. augustā ir ķērusies 
pie padziļinātas izmeklēšanas un 2004. gada 29. novembrī ir nosūtījusi pusēm iebildu
mu paziņojumu. Viena no galvenajām problēmām, kas lika Komisijai bažīties, bija ie
spējamība, ka koncentrācijas rezultātā varētu vēl vairāk nostiprināties Microsoft mono
polstāvoklis personālo datoru ekspluatācijas sistēmu tirgū. Pēc pāriešanas Microsoft un 
Time Warner kopīpašumā ContentGuard tiešām varētu būt ieinteresēts un spētu izman
tot savus IPR patentus tā, ka Microsoft sāncenši, no konkurētspējas viedokļa raugoties, 
DRM risinājumu tirgū nonāktu neizdevīgākā stāvoklī. Microsoft varētu izmantot DRM 
tehnoloģiju kā “vārtsargu”, jo tieši Microsoft lemtu, kurās personālo datoru ekspluatāci
jas sistēmās var izmantot tā DRM programmatūru. Turklāt šī kopīgi īstenotā apvienoša
nās varētu arī dramatiski palēnināt atklāto savietojamības standartu izstrādi.
373. Pēc Komisijas iebildumu saņemšanas Microsoft un Time Warner paziņoja Ko
misijai, ka 33 % no ContentGuard akciju kapitāla iegādāsies Thomson. Lai gan par šo 
iegādi Komisijai bija paziņots 2004. gada novembrī, tā notika tikai 14. martā. Komisijas 
dienesti ir rūpīgi pārbaudījuši, vai ar Thomson noslēgtais darījums atbilst Apvienošanās 
regulas darbības jomai. Līdz ar Thomson akciju kapitāla iegādi un pārmaiņām Content-
Guard pārvaldības struktūrā nevienam no akcionāriem vairs nepieder kontrole pār 
ContentGuard. Tādēļ Komisija ir atzinusi, ka pēc būtiskajām pārmaiņām ContentGuard 
pārvaldības noteikumos un jauna, ietekmīga akcionāra (Thomson) parādīšanās Micro-
soft vairs nevar izmantot savu stāvokli, lai pēc saviem ieskatiem grozītu ContentGuard 
licencēšanas politiku par sliktu Microsoft konkurentiem. Microsoft un Time Warner ir 
atteikušies no sākotnējās apvienošanās, kuras rezultātā šie uzņēmumi bija ieguvuši ko
pīgu kontroli pār ContentGuard, un atsaukuši saskaņā ar Apvienošanās regulu iesniegto 
paziņojumu.

�46 Lieta COMP/M.3445 Microsoft/Time Warner/ContentGuard JV.
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Total/Sasol/JV147

374. Sasol Wax International AG (“Sasol”, Vācija), kas pieder Dienvidāfrikas Sasol 
uzņēmumu grupai, ir specializēts uzņēmums, kas darbojas naftas vasku, jo īpaši parafī
na un mikrokristālisko vasku, ražošanas nozarē. Total France S.A. (“Total”) pieder pie 
Total uzņēmumu grupas, kas ir viens no pasaulē lielākajiem naftas un gāzes uzņēmu
miem. Vienlaikus ar parafīna un mikrokristālisko vasku ražošanu Total ražo arī šo pro
duktu ražošanai vajadzīgās izejvielas — jēlparafīnu un vazelīnu.
375. Paziņotā uzņēmumu apvienošanās bija iecerēta kā tāda kopuzņēmuma izvei
de, kurš nodarbojas ar naftas vasku produktu un bitumena piedevu ražošanu un tirdz
niecību, apvienojot Sasol un Total uzņēmējdarbību šajās nozarēs. Jēlparafīnu un vazelī
nu ražo naftas pārstrādes rūpnīcās kā naftas attīrīšanas blakusproduktus. Tos var 
izmantot kopā ar citām vielām, tieši pārdot trešām pusēm, vai, turpinot attīrīšanas pro
cesu, pārstrādāt parafīna vaskos un mikrokristāliskajos vaskos. Parafīna vaskus un mik
rokristāliskos vaskus izmanto dažādos galaproduktos, piemēram, ražojot sveces, gumi
ju, iepakojumu, kabeļus, košļājamo gumiju un līmi.
376. Komisija 13. aprīlī ir sākusi apvienošanās padziļinātu izmeklēšanu, jo bija ra
dušās nopietnas bažas, ka šāda kopuzņēmuma izveide varētu ievērojami iespaidot efek
tīvu konkurenci kopējā tirgū. Konkrēti sākotnējā tirgus izpētē bija noskaidrots, ka Total 
un Sasol komercdarbības apvienojums Total izejvielu piegādes kopuzņēmumam un 
koncentrācijas rezultātā palielinātā ražošanas jauda ievērojami nostiprinās Sasol vadošo 
stāvokli parafīna un mikrokristālisko vasku tirgū. Pēc sākotnējās izmeklēšanas puses 
bija piedāvājušas saistības. Tomēr pēc tirgus pārbaudes Komisija bija atzinusi, ka piedā
vātais tiesisko aizsardzības līdzekļu variants ir pārāk sarežģīts un nepalīdz risināt ar pa
rafīna vasku ražošanas jomu saistītās nopietnās problēmas.
377. Puses 20. aprīlī ir paziņojušas Komisijai par kopuzņēmuma dibināšanas līgu
ma laušanu un paziņojuma atsaukumu.

AMI un Eurotecnica148

378. Komisija 18. oktobrī ir sākusi padziļinātu (II posma) izmeklēšanu saistībā ar 
paziņoto koncentrāciju, kuras rezultātā Austrijas uzņēmums Agrolinz Melamine Inter-
national (AMI) pārņemtu Itālijas inženieruzņēmumu Eurotecnica. Šo lietu Komisijai 
bija nodevušas Vācijas un Polijas VKI. Paziņotājas puses 20. decembrī ir atsaukušas 
paziņoto koncentrāciju.
379. AMI ražo melamīnu, speciālsortimenta ķīmisku vielu ar daudzveidīgu lietoju
mu, piemēram, ar melamīnu apstrādā virsmas, to izmanto līmes ražošanā un kā antipi
rēnu. AMI ir pašam savas melamīna ražošanas tehnoloģijas, kuru izmantošanas licences 
trešām pusēm uzņēmums pēdējos desmit gados nav piešķīris. Eurotecnica pašlaik ir vie
nīgais uzņēmums, kas piešķir melamīna ražošanas tehnoloģiju licences un darbojas pa
saules mērogā, tomēr pats melamīnu neražo.

�47 Lieta COMP/M.3637 Total/Sasol/JV.
�48 Lieta COMP/M.3923 AMI/Eurotechnica.
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380. Komisija bija sākusi padziļinātu izmeklēšanu, jo koncentrācijas rezultātā būtu 
vēl vairāk nostiprinājies jau tā vadošais AMI stāvoklis melamīna tirgū. Komisija uzska
tīja, ka pārņemot savā īpašumā vienīgo pasaules mēroga uzņēmumu, kas piešķir mela
mīna ražošanas tehnoloģiju licences, AMI stāvoklis ļaus tam kavēt citu uzņēmumu ie
kļuvi tirgū un kontrolēt konkurentu darbības paplašināšanas projektus. Turklāt 
atbrīvošanās no konkurences spiediena būtu varējusi sekmēt saskaņotas komerciālas 
darbības jau tā koncentrētajā melamīna tirgū.

c — atsevišķas tiesas prāvas

Komisija pret Tetra Laval B.V.149

381. Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) 15. februārī ir noraidījusi Komisijas apelācijas 
sūdzību, ar kuru Komisija apstrīd Pirmās instances tiesas (PIT) spriedumu lietā Tetra 
Laval pret Komisiju150, ar kuru Tiesa atceļ Komisijas lēmumu atzīt koncentrāciju Tetra 
Laval un Sidel starpā par nesaderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. 
panta 3. punktu151. Spriedumā ir noskaidroti trīs īpaši svarīgi jautājumi: uzņēmumu ap
vienošanās kontroles pierādījumu standarti un tiesas kontrole; Apvienošanās regulas un 
EK Līguma 82. panta attiecības, kā arī uzņēmumu uzvedības saistību pieņemamība.
382. Attiecībā uz vajadzīgajiem pierādījumu standartiem EKT spriedumā ir uz
svērts, ka, veicot uzņēmumu apvienošanās kontroles lietās vajadzīgo perspektīvo analī
zi, ir jācenšas lielākā vai mazākā mērā paredzēt turpmāko notikumu gaitu un, lai lemtu 
par visticamāko notikumu attīstību, veicot šādu analīzi, ir jāapsver dažādas cēloņsakarī
bu ķēdes. Tādējādi EKT spriedumā ir apstiprināts Komisijas viedoklis, ka visām uzņē
mumu apvienošanās lietām piemērojamais pierādījumu standarts nozīmē iespējamību 
izsvēršanu. Šajā lietā EKT ir nospriedusi, ka PIT faktiski nav mainījusi nosacījumus, kas 
attiecas uz pierādījumu standartu, bet vienkārši pievērsusi uzmanību prasībai, kas pa
redz, ka pierādījumiem ir pārliecinoši jāapstiprina argumentu vai lēmumu pamatotība. 
Attiecībā uz perspektīvo analīzi apvienošanās lietās ar konglomerāta pazīmēm EKT ir 
atzinusi, ka atbilde uz jautājumu, vai šādas apvienošanās gadījumā apvienotajam uzņē
mumam būs iespējams izmantot savu spēku kā sviru, lai laika gaitā iegūtu dominējošu 
stāvokli, ir saistīta ar “cēloņsakarību ķēdēm, kas ir miglainas, neskaidras un grūti nosa
kāmas”. Tādēļ, aizliedzot šādu apvienošanos, pierādījumu kvalitāte ir īpaši svarīga, jo ir 
jāpierāda, ka attiecīgā ekonomiskā attīstība ir “ticama”.
383. Attiecībā uz šādu pierādījumu tiesas kontroli EKT spriedumā ir teikts, ka, lem
jot par ekonomikas jautājumiem, Komisijai ir dota zināma rīcības brīvība, tomēr tiesai 
ir jāpārbauda, vai izmantotie pierādījumi precīzi atspoguļo faktus, vai tie ir uzticami un 
konsekventi, vai tie sniedz visu uzmanības vērto informāciju un vai ar tiem var pienācī
gi pamatot pieņemtos secinājumus. Konkrēti šajā lietā EKT ir nospriedusi, ka PIT ir 
ievērojusi tiesas kontroles prasības.

�49 Lieta C-�2/03P, Komisija pret Tetra Laval B.V.
�50 Lieta T 5/02 Tetra Laval B.V. pret Komisiju, 2002, ECRII-438�.
�5� Lieta COMP/M.24�6 Tetra Laval/Sidel, lēmums pieņemts saskaņā ar bijušo Apvienošanās regulu, t.i., 
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384. PIT spriedumā ir teikts, ka apvienošanās lietās ar konglomerāta pazīmēm, kad 
turpmāka dominējoša stāvokļa izveide ir atkarīga no veicinošiem vai bremzējošiem fak
toriem, kas apvienoto uzņēmumu mudina vai kavē likt lietā savu spēku kā sviru, Komi
sijai būtu jāapsver arī, vai apvienoto uzņēmumu no sviras efekta piemērošanas nevarētu 
atturēt šāda veida uzvedības pretlikumība saskaņā ar EK Līguma 82. pantu un iespēja
mība, ka šo neatļauto uzvedību var atmaskot un sodīt. Komisija ir iebildusi, ka šādas 
prasības ir pretrunā Apvienošanās regulas noteikumiem.
385. EKT ir atbalstījusi Komisijas viedokli un atzinusi, ka PIT šajā ziņā ir pieļāvusi 
juridisku kļūdu. EKT ir atzinusi, ka, lai gan Komisijai ir vispusīgi jānovērtē visi sviras 
efekta izmantošanu veicinošie un bremzējošie faktori, tomēr tādu kavējošu faktoru ana
līze, kas ir saistīti ar pretlikumību, atmaskošanas iespējamību un sodiem, katras paziņo
tas apvienošanās gadījumā būtu pretrunā Apvienošanās regulas preventīvajiem mēr
ķiem. Šāda analīze būtu pārāk spekulatīva un Komisija nevarētu pamatot savu 
novērtējumu ar visiem atbilstīgajiem faktiem. Tomēr EKT ir atzinusi, ka šī juridiskā 
kļūda nav pietiekams iemesls, lai atceltu PIT pieņemto spriedumu.
386. Attiecībā uz uzņēmumu uzvedības saistībām PIT ir nospriedusi, ka, vērtējot 
apvienotajam uzņēmumam pavērtās iespējas likt lietā sviras efektu, Komisija nav ņēmu
si vērā daudzas piemērojamas uzvedības saistības. Komisija apelācijas sūdzībā ir iebil
dusi, apgalvojot, ka ir apsvērusi šādas saistības, bet galvenokārt to izpildes pārraudzības 
grūtību dēļ ir atzinusi tās par nepieņemamām.
387. EKT spriedumā ir uzsvērta atšķirība starp apvienošanos, kuras rezultātā tirgū 
rodas tūlītējas strukturālas pārmaiņas, un apvienošanos, kad apvienotie uzņēmumi do
minējošu stāvokli var sasniegt tikai laika gaitā, izmantojot apvienošanās pavērtās iespē
jas likt lietā sviras efektu. Novērtējot, vai apvienotais uzņēmums varētu mēģināt piemē
rot sviras efektu, var nākties apsvērt iespēju piemērot saistības, kas skar apvienotā 
uzņēmuma turpmāko uzvedību. Šajā gadījumā EKT ir nospriedusi, ka Komisijas lēmu
ma apsvērumi liecina par Komisijas principiālu atteikšanos pieņemt Tetra saistības. Tā
dēļ EKT ir lēmusi, ka, lai arī PIT ir pieļāvusi juridisku kļūdu saistībā ar EK Līguma 
82. panta preventīvo ietekmi, tomēr ir jāatstāj spēkā PIT spriedums, ar kuru Komisijas 
lēmums ir atcelts.

Energias de Portugal SA (EDP) pret Komisiju1�2

388. PIT 21. septembrī ir noraidījusi EDP prasību atcelt Komisijas 2004. gada 
9. decembra lēmumu, ar kuru saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 3. punktu153 par 
nesaderīgu ar kopējo tirgu ir atzīta koncentrācija, kuras rezultātā Portugāles vadošais 
elektroenerģijas apgādes uzņēmums Energias de Portugal (EDP) un Itālijas enerģētikas 
uzņēmums Eni SpA kopīgi būtu pārņēmuši Portugāles vadošo gāzes apgādes uzņēmu
mu Gás de Portugal (GDP).

�52 Lieta T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA pret Komisiju.
�53 Lieta COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP, lēmums pieņemts saskaņā ar bijušo Apvienošanās regulu, t.i., 

Padomes Regulu (EK) Nr. 4064/89.
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389. Komisijas lēmumā ir secināts, ka, lai arī puses ir piedāvājušas saistības, kon
centrācijas rezultātā pēc tirgus atvēršanas brīvai konkurencei vēl vairāk nostiprinātos 
EDP dominējošais stāvoklis Portugāles elektroenerģijas tirgū, kā arī GDP dominējošais 
stāvoklis Portugāles gāzes tirgū, tādējādi ievērojami iespaidojot konkurenci būtiskā ko
pējā tirgus daļā.
390. Komisija bija vērtējusi šo apvienošanos, ņemot vērā ES notiekošo enerģētikas 
tirgu liberalizācijas procesu. Portugālē elektroenerģijas tirgus ir atvērts brīvai konku
rencei, un pakāpeniski ir paredzēts liberalizēt arī gāzes tirgu. Saskaņā ar Otro gāzes di
rektīvu Portugālei izņēmuma kārtā ir atļauts sākt gāzes tirgus liberalizāciju vēlākais 
2007. gadā, vispirms atverot dabasgāzes piegādes tirgu elektrostaciju ģeneratoriem. Pā
rējo gāzes tirgu liberalizācijai ir jāsākas vēlākais 2009. gadā attiecībā uz komercklien
tiem un vēlākais 2010. gadā attiecībā uz individuālajiem patērētājiem.
391. EDP celto prasību PIT ir izskatījusi saskaņā ar paātrināto procedūru, pasludi
not spriedumu jau septiņos mēnešos, kas ir līdz šim visīsākais šāda veida lietu izmeklē
šanas laiks.
392. PIT ir noraidījusi prasītāja iesniegtos dažādos iebildumus, kas attiecas uz ap
vienošanās pušu piedāvāto saistību novērtējumu.
393. Konkrēti PIT ir atzinusi par pareizu kārtību, kādā Komisija pašlaik vērtē tiesis
kās aizsardzības līdzekļus, proti, vispirms Komisija analizē ar koncentrāciju saistītās 
konkurences problēmas, un tad seko šo problēmu risināšanai piedāvāto saistību analīze. 
PIT ir lēmusi, ka ierobežotajā termiņā, ko paredz Apvienošanās regula, Komisija pēc 
saistību iesniegšanas nevarēja pilnīgi no jauna sākt apvienošanās izmeklēšanu tā, it kā 
par šo koncentrāciju Komisijai būtu paziņots no jauna citā formā, kas ir mainīta atbilstī
gi saistībām. PIT ir nospriedusi, ka šāda nostāja būtu pretrunā prasībai saskaņā ar Ap
vienošanās regulas vispārējo struktūru lietas izmeklēt ātri.
394. Attiecībā uz saistībām, kas ir iesniegtas pēc dažādos noteikumos paredzētā ter
miņa, PIT ir atzinusi, ka, novērtējot gan ar elektroenerģijas, gan ar gāzes nozari saistītos 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, Komisija ir pareizi piemērojusi tiesiskās aizsardzības lī
dzekļu paziņojumu. Attiecībā uz gāzes apgādes nozari puses bija iesniegušas saistības 
pilnā apjomā tikai trīs darbadienas pirms Komisijas lēmuma pieņemšanas, tādēļ PIT ir 
uzsvērusi arī, ka Komisija šīs saistības varēja pamatoti noraidīt tā vienīgā iemesla dēļ, ka 
tās bija iesniegtas “ļoti vēlu.”
395. Attiecībā uz apvienošanās novērtējumu pēc būtības PIT ir nospriedusi, ka Ko
misija ir pieļāvusi juridisku kļūdu, secinot, ka koncentrācija vēl vairāk nostiprinās GDP 
dominējošo stāvokli un ievērojami iespaidos konkurenci gāzes apgādes tirgū. PIT ir at
gādinājusi, ka saskaņā ar Otrajā gāzes direktīvā paredzēto izņēmumu gāzes tirgus Por
tugālē lēmuma pieņemšanas dienā nav bijis atvērts brīvai konkurencei. Saskaņā ar PIT 
argumentiem apstākļos, kad konkurence vispār nepastāv, nevar apgalvot, ka apstrīdētā 
lēmuma pieņemšanas dienā koncentrācija būtu varējusi ievērojami iespaidot šo nepa
stāvošo konkurenci. Tālāk PIT ir lēmusi, ka, novērtējot koncentrācijas ietekmi uz gāzes 
tirgu tikai pēc šā tirgus atvēršanas brīvai konkurencei, Komisija ir rīkojusies nepareizi, 
neņemot vērā koncentrācijas tūlītējo ietekmi uz šo tirgu. Šajā sakarā tiesa ir norādījusi, 
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ka, piemērojot iepriekš minētās gāzes nozares saistības, līdz ar koncentrāciju situācija 
gāzes apgādes tirgū būtu acīmredzami uzlabojusies.
396. PIT tomēr ir atzinusi, ka, neraugoties uz minēto kļūdu, nav pamata atcelt lē
mumu, kas aizliedz koncentrāciju, ja šajā lēmumā minētie un juridiski pareizie argu
menti, jo īpaši argumenti, kas attiecas uz vienu no iesaistītajiem tirgiem, ir pietiekami, 
lai pamatotu šā lēmuma rezolutīvo daļu. PIT ir atzinusi, ka šīs lietas izmeklēšanā Komi
sija nav pieļāvusi izteiktu novērtējuma kļūdu, uzskatot, ka koncentrācijas rezultātā no
pietns potenciāls konkurents (GDP) pazustu no visiem elektroenerģijas apgādes tirgiem. 
Līdz ar to iesaistītajos elektroenerģijas apgādes tirgos vēl vairāk nostiprinātos EDP do
minējošais stāvoklis un būtu ievērojami iespaidota efektīva konkurence. Šis secinājums 
pats par sevi ir pietiekams Komisijas lēmuma pieņemšanas pamats. Šajā gadījumā ne
maz nevajadzēja analizēt apvienošanās vertikālās sekas.
397. Tādēļ PIT ir noraidījusi EDP pieteikumu un apstiprinājusi Komisijas lēmumu.

Honeywell pret Komisiju un General Electric pret Komisiju1�4

398. PIT 14. decembrī ir apstiprinājusi Komisijas lēmumu aizliegt General Electric 
Company (“GE”) un Honeywell Inc. (“Honeywell”) apvienošanos. Komisija 2001. gada 
jūlijā aizliedza šo apvienošanos,155 uzskatot, ka šī koncentrācija radīs vai nostiprinās do
minējošu stāvokli, līdz ar to ievērojami iespaidojot konkurenci aeronautikas izstrādāju
mu un rūpniecisko sistēmu tirgū un liedzot pasūtītājiem izmantot konkurences priekš
rocības. PIT ir konstatējusi kļūdas Komisijas novērtējumā attiecībā uz apvienošanās 
konglomerāta un vertikālajām sekām, bet atzinusi, ka apvienošanās horizontālās sekas 
pašas par sevi ir pietiekamas, lai šo apvienošanos aizliegtu. Spriedumā ir atzīts, ka apvie
nošanās ar konglomerāta pazīmēm īpašos apstākļos var traucēt konkurenci, un ir snieg
tas līdzīgos gadījumos piemērojamas derīgas nostādnes.
399. Honeywell pieteikums ir noraidīts, pamatojoties uz procedūras noteikumiem, 
jo tas attiecās tikai uz vienu lēmuma aspektu (t.i., konglomerāta sekām), un līdz ar to 
nevarēja būt par pamatu lēmuma atcelšanai.
400. Attiecībā uz GE pieteikumu PIT ir apstiprinājusi Komisijas lēmumu, pamatojo
ties uz apvienošanās horizontālajām sekām lieltonnāžas lidmašīnu un uzņēmumu lidma
šīnu reaktīvo dzinēju un nelielu kuģu gāzes turbīnu dzinēju tirgū un atzīstot, ka Komisija 
ir pamatoti noraidījusi pušu piedāvātās saistības. PIT spriedums apstiprina arī Komisijas 
secinājumu, ka GE tirgus daļa lieltonnāžas komerclidmašīnu reaktīvo dzinēju tirgū liecina 
par pirmsapvienošanās dominanci, ko vēl vairāk pastiprina GE vertikālā integrācija un 
nozares īpatnības. Turklāt PIT ir noraidījusi prasītāja argumentus saistībā ar procedūras 
kļūdām, kas, pēc prasītāja domām, padara Komisijas lēmumu par spēkā neesošu.
401. Tomēr, no otras puses, PIT ir nospriedusi, ka pieļauto izteikto novērtējuma 
kļūdu dēļ Komisijas lēmums ir uzskatāms par spēkā neesošu, ciktāl tas attiecas uz apvie
nošanās vertikālajām un konglomerāta sekām. Saskaņā ar spriedumu attiecībā uz verti

�54 Lieta T-209/0� Honeywell pret Komisiju un lieta T-2�0/0� General Electric pret Komisiju.
�55 Lieta COMP/M.2220 GE un Honeywell.
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kālajām sekām Komisija ir atzinusi, ka pēc apvienošanās GE gan spētu, gan būtu ieinte
resēts liegt konkurējošiem dzinēju ražotājiem piekļuvi Honeywell starteriem, tomēr nav 
ņēmusi vērā, ka no šādas uzvedības to varētu atturēt EK Līguma 82. panta noteikumi. 
PIT spriedumā ir atzīmēts — jo pārliecinošāk Komisija var pamatot minētās uzvedības 
iespējamību un līdz ar to komerciālo ieinteresētību šādu uzvedību piemērot, jo ticamāk, 
ka saskaņā ar EK Līguma 82. pantu šādu uzvedību varētu klasificēt kā tādu, kas negatīvi 
ietekmē konkurenci.
402. PIT spriedumā ir apstiprināts, ka apvienošanās gadījumos ar konglomerāta 
pazīmēm dažkārt var rasties konkurences traucējumi un ka zināmos apstākļos konglo
merāta teorija var būt ticams apvienošanās aizlieguma pamatojums. Tomēr spriedumā 
ir teikts arī, ka Komisijai šī teorija ir jāpamato ar pārliecinošiem pierādījumiem. Attiecī
bā uz GE Capital finansiālā spēka un GECAS vertikālās integrācijas pārnesi uz Honey-
well avionikas un neavionikas tirgu PIT ir nospriedusi, ka Komisija šādu iespējamību 
nav pienācīgi pierādījusi. Lai arī tiesa ir uzskatījusi iekšējos dokumentus, kas apliecina 
GE vertikālo finansiālo integrāciju, par pārliecinošiem pierādījumiem GE pirmsapvie
nošanās dominancei reaktīvo dzinēju tirgū, tā tomēr ir secinājusi, ka lēmumā nav snieg
ti pietiekami pierādījumi attiecībā uz iespējamību, ka jaunais uzņēmums izmantos savu 
finansiālo spēku kā sviru, lai iegūtu izvēlētus Honeywell izstrādājumus. Šajā ziņā fakti, 
kas liecina par agrāku uzvedību, nav pietiekami, lai varētu secināt, ka apvienotais uzņē
mums izmantos savu finansiālo ietekmi arī turpmāk. PIT ir arī atzinusi, ka Komisija nav 
veikusi ekonomisku izpēti, kas apliecinātu, ka īstermiņa komerciālos zaudējumus, kas 
GE būtu jācieš, lai pārliecinātu pasūtītājus izvēlēties Honeywell izstrādājumus, līdzsva
ros vēlākie papildu ienākumi.
403. Arī attiecībā uz dažādu sasaistes pasākumu konglomerāta sekām PIT ir atzinu
si, ka Komisijai ir jāpierāda gan apvienotā uzņēmuma iespējas, gan ieinteresētība nodar
boties ar jauktu sasaisti. Komisijas dokumentāli apliecināto agrāko Honeywell sasaistes 
praksi PIT ir atzinusi par šajā ziņā nepietiekamu pierādījumu. PIT ir ņēmusi vērā arī to, 
ka Komisija ir atteikusies no ekonomiskā modeļa, jo Komisija nevarēja pusēm atklāt 
konfidenciālos ievaddatus, un turklāt secinājusi, ka dažādu ekonomistu sniegtās ekono
miskās teorijas ir pretrunīgas. Piemērojot Tetra Laval lietā noteikto konglomerāta apvie
nošanos izmeklēšanas standartu, PIT ir secinājusi, ka Komisijai nav izdevies pierādīt, ka 
apvienotais uzņēmums būtu sasaistījis GE dzinēju pārdošanu ar Honeywell avionikas un 
neavionikas izstrādājumiem. Tālāk PIT ir nospriedusi, ka, trūkstot šādiem pierādīju
miem, nevar secināt, ka plašāks preču sortiments pats par sevi nozīmē tiekšanos pēc 
dominējoša stāvokļa. Tāpat kā Tetra Laval lietā, PIT ir atzinusi, ka Komisija nav ņēmusi 
vērā EK Līguma 82. panta iespējamo preventīvo ietekmi uz pievēršanos tādām darbī
bām kā vienkāršā un jauktā sasaiste.
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d — statistika

4. attēls
Galīgo lēmumu skaits, ko pieņem katru gadu kopš 1999. gada, un paziņojumu skaits
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5. attēls
Iedalījums pa darbības veidiem (1996–2005)
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iii — valsts atBalsta kontrole

a — tiesĪBu aktu un interpretācijas noteikumi

1. noteikumi, pamatnostādnes un paziņojumi

1.1. Valsts atbalsta rīcības plāns

3. logs. valsts atBalsta rĪcĪBas plāns
Jūnijā Komisija ir pieņēmusi Valsts atbalsta rīcības plānu1, kurā ir izklāstīti valsts atbalsta 
noteikumu un procedūru visaptverošas reformas pamatprincipi nākamajiem pieciem 
gadiem. Jo īpaši Komisija ir paredzējusi izmantot valsts atbalsta noteikumus, lai rosinātu 
dalībvalstis sekmēt Lisabonas stratēģijas īstenošanu, ar valsts atbalsta palīdzību uzlabo
jot ES rūpniecības konkurētspēju un radot ilgtspējīgas darbavietas (vairāk atbalstot 
pētriecību un attīstību (P&A), jauninājumus un mazo uzņēmumu riska kapitālu), no
drošinot sociālo un reģionālo kohēziju un pilnveidojot sabiedrisko pakalpojumu nozari. 
Turklāt Komisijas mērķis ir racionalizēt un vienkāršot procedūras, izstrādāt skaidrākus 
noteikumus, mazināt atbalsta paziņošanas prasības un paātrināt lēmumu pieņemšanas 
procesu.
Valsts atbalsta rīcības plāna pamatā ir šādi uzdevumi:
– saskaņā ar Eiropadomes vairākkārtējiem aicinājumiem jātiecas pēc mazāka un 

mērķtiecīgāka valsts atbalsta, lai panāktu efektīvu valsts līdzekļu izmantošanu ES 
iedzīvotāju labā, uzlabojot saimnieciskās darbības efektivitāti, veicinot plašāku iz
augsmi un ilgtspējīgu darbavietu radīšanu, sociālo un reģionālo kohēziju, pilnvei
dojot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus, sekmējot ilgtspējīgu 
attīstību un kultūras daudzveidību;

– jāpilnveido ekonomiskā nostāja, lai varētu vieglāk un ātrāk apstiprināt valsts at
balstu, kas nerada lielus traucējumus, jo īpaši gadījumos, kad līdzekļi no finanšu 
tirgiem nav tik viegli iegūstami, un lai Komisija varētu vairāk pievērsties pasāku
miem, kas var radīt nopietnākus konkurences un tirdzniecības traucējumus;

– jāvienkāršo procedūras un jānodrošina to efektivitāte, jāpanāk labāks tiesību 
aktu piemērošanas nodrošinājums, lielāka paredzamība un labāka pārredzamī
ba; piemēram, pašlaik dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai par lielāko daļu no plāno
tajām valsts subsīdijām. Komisija ierosina atbrīvot vairāk pasākumu no šā pazi
ņošanas pienākuma un vienkāršot procedūras;

– Komisijai un dalībvalstīm jāuzņemas kopēja atbildība: Komisija nevar pilnvei
dot valsts atbalsta noteikumus un praksi bez efektīva dalībvalstu atbalsta un ap

� COM(2005) �07 galīgā redakcija, 7.6.2005., http://ec.europa.eu/competition/state_aid/ 
reform/reform.html
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ņemšanās stingri ievērot pienākumu ziņot par plānoto valsts atbalstu un pienā
cīgi nodrošināt attiecīgo noteikumu piemērošanu.

Reforma neparedz pilnīgi atteikties no pašreizējās prakses, tā drīzāk ir mēģinājums 
pilnveidot pašreizējo sistēmu un padarīt to efektīvāku un labāk piemērotu, piemē
ram, ar paplašināšanos un Lisabonas stratēģiju saistīto jauno uzdevumu risināšanai. 
Reforma atspoguļo centienus labāk izskaidrot valsts atbalsta politiku, izmantot 
pilnveidotu ekonomisko nostāju, lai uzlabotu noteikumus, paskaidrojot, ko Komi
sija ņem vērā, apstiprinot par valsts atbalstu uzskatāmus pasākumus vai, gluži pre
tēji, pasludinot tos par nesaderīgiem ar kopējo tirgu. Turklāt Komisija ir uzsvērusi 
Eiropas iedzīvotāju lomu šajā procesā, nododot reformu programmu atklātai ap
spriešanai un uzklausot viedokļus par izstrādātajiem priekšlikumiem.
Pēc apspriežu procesa, kas beidzās septembrī, Komisija ir saņēmusi apsvērumus no 
vairāk nekā 130 ieinteresētajām pusēm. Apsvērumus ir iesniegusi arī Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja, un drīzumā apsvērumus gatavojas 
iesniegt arī Eiropas Parlaments. Komisija ir novērtējusi apspriežu rezultātus un sā
kusi īstenot rīcības plāna dažādos elementus, tostarp izstrādāt jaunos noteikumus.
Aptuveni līdz 2006. gada vasarai Komisija ir iecerējusi pieņemt jaunos P&A un jauni
nājumu noteikumus un jaunas riska kapitāla pamatnostādnes, savukārt 2007. gada 
sākumā ir paredzēts pieņemt vienotu grupveida atbrīvojumu regulu, un 2007. gadā ir 
plānots pieņemt arī jaunās Vides aizsardzības valsts atbalsta pamatnostādnes.

1.2. Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes laikposmam no 
 2007. līdz 2013. gadam

404. Reģionālā atbalsta saderību ar EK Līgumu regulē Komisijas reģionālā atbalsta 
pamatnostādnes. Pašlaik piemērojamās reģionālā atbalsta beztermiņa pamatnostādnes 
ir pieņemtas 1998. gadā. Komisija 2003. gada aprīlī ir nolēmusi piemērot šīs pamatnos
tādnes līdz 2006. gadam un pārskatīt to piemērošanu laikposmam pēc 2006. gada tā, lai 
“dotu dalībvalstīm un Komisijai pienācīgu laiku līdz 2006. gada beigām sastādīt, paziņot 
un apstiprināt reģionālā atbalsta kartes laikposmam no 2007. gada 1. janvāra”. Jaunās 
pamatnostādnes ir paredzēts piemērot visā nākamajā struktūrfondu programmas īste
nošanas posmā, t.i., no 2007. līdz 2013. gadam.
405. Lai izstrādātu jaunās pamatnostādnes, Komisija ir rīkojusi plašas apspriedes, kas 
sākās 2003. gada aprīlī. Dalībvalstīm tika nosūtīti divi diskusiju dokumenti, kas ir ievieto
ti arī Konkurences ĢD tīmekļa vietnē. Jūlijā dalībvalstīm ir nosūtīts un arī Konkurences 
ĢD tīmekļa vietnē ievietots Konkurences ĢD iesniegtais pamatnostādņu projekts. Febru
ārī un septembrī ir notikušas divas daudzpusējas tikšanās ar dalībvalstu, EEZ valstu, Ru
mānijas un Bulgārijas ekspertiem, turklāt ir rīkotas arī daudzskaitlīgas visu līmeņu tikša
nās ar attiecīgo reģionu pārstāvjiem. Kopumā no ieinteresētajām pusēm ir saņemti vairāk 
nekā 500 apsvērumi. Par pārstrādātajām pamatnostādnēm atzinumu ir devusi Reģionu 
komiteja un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, un šim atzinumam Komisija ir pievēr
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susi īpašu uzmanību. Eiropas Parlaments saistībā ar pamatnostādnēm 15. decembrī ir pie
ņēmis ierosmju ziņojumu, kam Komisija arī ir pievērsusi īpašu uzmanību.
406. Komisija 21. decembrī ir apstiprinājusi Reģionālā valsts atbalsta pamatnostād
nes. Pamatnostādnes pagaidu redakcijā ir ievietotas Konkurences ĢD tīmekļa vietnē156, 
bet galīgajā redakcijā tās ir paredzēts publicēt Oficiālajā Vēstnesī.
407. Jauno pamatnostādņu projekta izstrādē ir ievēroti divi būtiski pamatprincipi:
• ar valsts atbalsta palīdzību ir jādod pārliecinošs ieguldījums ES kohēzijas politikas īs

tenošanā, nodrošinot pēc iespējas lielāku saskaņotību ar struktūrfondu noteikumiem;
• saskaņā ar Valsts atbalsta rīcības plānā izklāstīto vispārīgo nostāju ir jāīsteno vairāku 

Eiropadomes sanāksmju secinājumos paustais aicinājums tiekties pēc mazāka un 
mērķtiecīgāka atbalsta.

408. Saskaņā ar šiem principiem jaunās pamatnostādnes raksturo šādas trīs svarī
gākās pazīmes:
• pamatnostādnes paredz, ka reģionālais atbalsts galvenokārt ir jāpiešķir vismazāk at

tīstītajiem pašreizējo 25, bet drīzumā 27 ES dalībvalstu reģioniem, vienlaikus dodot 
dalībvalstīm iespēju pietiekami elastīgi izvēlēties citus reģionus, kas būtu tiesīgi sa
ņemt atbalstu, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un jo īpaši ņemot vērā šo reģio
nu pārticības un bezdarba līmeni;

• pamatnostādnēs ir uzsvērta vajadzība celt ES un atsevišķu dalībvalstu un reģionu 
vispārējo konkurētspēju ar skaidri diferencētu un pienācīgi līdzsvarotu atbalsta 
maksimālo intensitāti, kas atspoguļo atsevišķu reģionālo problēmu svarīgumu un 
rūpes par atbalsta nokļūšanu vienīgi atbalstāmos reģionos;

• pamatnostādnēs ir uzsvērta vajadzība nodrošināt gludu pāreju no pašreizējās sistē
mas uz jauno nostāju, dodot pietiekamu laiku piemēroties pārmaiņām un nepakļau
jot riskam līdzšinējos sasniegumus.

409. Reģioniem, kas nepieder pie atbalstāmiem reģioniem saskaņā ar reģionālā at
balsta pamatnostādnēm, attīstības sekmēšanai var piešķirt citādu atbalstu (piemē
ram, P&A, riska kapitāla, mācību un vides aizsardzības atbalstu utt.). Saskaņā ar 
Valsts atbalsta rīcības plānu arī šis horizontālais atbalsts ir pakļauts reformām, un 
dalībvalstīm būs plašas iespējas īstenot struktūrfondu noteikumos izklāstītos reģio
nālos konkurētspējas un nodarbinātības mērķus un risināt konkrētas, tirgus nepilnī
bu radītas problēmas, ar ko šiem reģioniem var nākties saskarties.

1.3. Jaunie P&A un jauninājumu noteikumi

410. Pašreizējie Kopienas noteikumi par valsts atbalstu pētniecībai un jaunināju
miem157 bija spēkā līdz 31. decembrim,158 bet to darbības termiņš ir pagarināts līdz 

�56 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
�57 OV C 45, �7.2.�996., grozīti ar Komisijas paziņojumu, ar ko groza Kopienas noteikumus par valsts 

atbalstu pētniecībai un jauninājumiem (OV C 48, �3.2.�998., 2. lpp.).
�58 OV C ���, 8.5.2002.
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2006. gada 31. decembrim159. Valsts atbalsta rīcības plānā Komisija ir nolēmusi “apsvērt, 
vai būtu jāpaplašina darbības joma, ko aptver noteikumi par valsts atbalstu pētniecībai 
un jauninājumiem, lai tajā iekļautu arī atbalstu atsevišķiem, ar novatoriskām darbībām 
saistītiem pasākumiem, ko neaptver pastāvošās pamatnostādnes un noteikumi, tādējādi 
izveidojot kopīgus P&A un jauninājumu noteikumus”160.
411. Pēc tam, kad Komisija bija pieņēmusi apspriežu dokumentu par jaunināju
miem, vairs nebija iespējams līdz 2005. gada beigām pieņemt kopīgus P&A un jauninā
jumu noteikumus. Pirmā viedokļu apmaiņa ar dalībvalstīm ir paredzēta 2006. gada sā
kumā, lai jaunos P&A un jauninājumu noteikumus varētu pieņemt aptuveni 2006. gada 
vasarā. Tādēļ līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, t.i., vēlākais līdz 2006. gada 
31. decembrim, Komisija ir nolēmusi piemērot pastāvošos P&A noteikumus.
412. Septembrī Komisija ir sākusi atklātas apspriedes par pasākumiem, kas būtu 
vajadzīgi, lai uzlabotu valsts atbalstu jauninājumiem. Ierosinātie uzlabojumi ir izklāstīti 
Paziņojuma projektā par valsts atbalstu jauninājumiem161, un starp tiem var minēt jau
ninājumu finansēšanai paredzētā atbalsta noteikumus; kritērijus, lai palīdzētu valsts 
iestādēm atbalstu piemērot mērķtiecīgāk un efektīvāk; noteikumu skaidrojumu, lai pa
lielinātu tiesisko noteiktību, un tiesiskā regulējuma vienkāršošanu.
413. Paziņojumā bija izteikts aicinājums sniegt apsvērumus par vairākiem konkrē
tiem pasākumiem, kam piešķirtu valsts atbalstu Komisija varētu apstiprināt saskaņā ar 
ex ante noteikumiem un kritērijiem. Pamatojoties uz apspriežu rezultātiem, ko Komisi
ja pašlaik novērtē, pastāvošos valsts atbalsta noteikumus ir paredzēts papildināt ar jau
niem noteikumiem. Jaunie noteikumi ne vien ļaus tām dalībvalstīm, kas tos piemēro, 
panākt ātrāku jauninājumu valsts atbalsta apstiprināšanu, bet arī palīdzēs dalībvalstīm 
mērķtiecīgāk rīkoties ar valsts līdzekļiem.
414. Apspriežu gaitā paužot savu viedokli, Komisija ir skaidri pateikusi, ka ar valsts 
atbalsta palīdzību nevar atrisināt visas ES konkurences vai jauninājumu problēmas. At
zīstot, ka centienos panākt izaugsmi un radīt jaunas darbavietas valsts atbalsta politiku 
var aktīvi izmantot jauninājumu veicināšanai, lai ar tās palīdzību novērstu nepilnības, 
kas neļauj tirgū brīvi attīstīties jauninājumiem, Komisija tomēr uzsver — lai uzņēmēj
darbība nostātos uz jauninājumu ceļa, pirmkārt un galvenokārt ir vajadzīga efektīva 
konkurence. Konkurence pati par sevi veicina uzņēmumu ieinteresētību pievērsties jau
nām idejām un radīt jaunus produktus; tā liek uzņēmumiem piemēroties pārmaiņām; tā 
soda tos, kas stāv uz vietas vai atpaliek. Tādēļ nav iespējams pārāk augstu novērtēt kon
kurences kā jauninājumu dzinējspēka nozīmi.
415. Saskaņā ar Valsts atbalsta rīcības plānā minēto pilnveidoto ekonomisko nostā
ju paziņojumā ir izklāstīta skaidra metodika, kas jāpiemēro, lemjot par novatoriskām 
darbībām domātiem valsts atbalsta pasākumiem. Metodiskie principi paredz, ka valsts 
atbalsta piešķiršanu var apstiprināt, ja: i) atbalsta instrumenta mērķis ir skaidri apzināta 

�59 OV C 3�0, 8.�2.2005.
�60 Valsts atbalsta rīcības plāna 28. punkts.
�6� COM(2005) 436 galīgā redakcija, 2�.9.2005. Preses paziņojums IP/05/��69, 2�.9.2005., 

MEMO/05/33.
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tirgus nepilnība; ii) valsts atbalsts ir piemērotākais politiskais instruments (tas tā nav 
vienmēr, jo dažkārt piemērotāki var būt ar struktūrpolitiku saistīti vai regulatīvi pasāku
mi); iii) atbalsts stimulē novatoriskas darbības un ir samērīgs salīdzinājumā ar izvirzīto 
mērķi; iv) konkurences traucējumi ir ierobežoti.
416. Jauninājumu atbalsta priekšlikumi attiecas uz sešām plašām jomām: novato
riski uzņēmumi iesācēji; riska kapitāls; jauninājumu iekļaušana pastāvošajos pētniecī
bas un attīstības (P&A) valsts atbalsta noteikumos; jauninājumu starpniecība; mācības 
un mobilitāte augstskolu pētniecības darbinieku un mazo un vidējo uzņēmumu starpā; 
Eiropas nozīmes projektu izcilības centri.

1.4. Paziņojums par valsts atbalstu eksporta kredītu apdrošināšanai

417. Paziņojuma par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu īstermiņa eksporta 
kredītu apdrošināšanai (“STEC”)162 termiņš ir beidzies 31. decembrī. Pēc pētījuma par 
stāvokli privātās pārapdrošināšanas tirgus eksporta kredītu apdrošināšanas jomā un pēc 
apspriedēm ar dalībvalstīm un citām ieinteresētām pusēm Komisija ir nolēmusi paziņo
juma 2001. gada grozījumos iekļauto nododamo risku definīciju atstāt bez pārmaiņām. 
Tomēr, ņemot vērā, ka vairumā dalībvalstu eksporta kredītu apdrošināšanas seguma 
pieejamais apjoms, ko privātie apdrošinātāji piedāvā MVU, ar ierobežotu eksporta ap
grozījumu, ir nepietiekams, Komisija ir nolēmusi uzskatīt par pagaidām nenododamiem 
šo uzņēmumu eksporta riskus, ja un ciktāl privātais apdrošināšanas tirgus attiecīgajā 
dalībvalstī pašlaik nepastāv. Tādējādi Komisija ir turklāt ņēmusi vērā privāto apdrošinā
tāju vajadzību pielāgoties ES paplašināšanās rezultātā paplašinātajam tirgum. Jaunie 
noteikumi būs spēkā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim. Tomēr 
Komisija trīs gados novērtēs tirgus situāciju attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmu
miem ar ierobežotu eksporta apgrozījumu. Ja izrādīsies, ka eksporta kredītu apdrošinā
šanas segums šādiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejams pietiekamā apjo
mā, Komisija paziņojumu grozīs, nosakot, ka šo uzņēmumu ar eksportu saistītie riski ir 
uzskatāmi par “nododamiem”. Decembrī Komisija ir publicējusi paziņojuma galīgo re
dakciju163. Vienlaikus Komisija ir nolēmusi pagarināt 1997. gada paziņojuma termiņu 
līdz 2010. gada 31. decembrim.
1.5. Vides aizsardzības atbalsta pamatnostādņu pārskatīšana

418. Lai sagatavotu jaunas vides aizsardzības atbalsta pamatnostādnes, Komisija ir 
sākusi pārskatīt pašlaik spēkā esošās pamatnostādnes164, kuru termiņš beidzas 
2007. gada beigās. Sākot šo darbu, Komisija augustā ir publicējusi aptaujas anketu165 un 
aicinājusi visas dalībvalstis un citas ieinteresētās puses dalīties ar pašreizējām pamat
nostādnēm saistītajā pieredzē. Anketā bija iekļauts plašs jautājumu loks, piemēram: vai 
attiecībā uz vides aizsardzības atbalstu būtu jāparedz grupveida atbrīvojums; kādas vi

�62 OV C 28�, �7.9.�997., grozījumi OV C 2�7, 2.8.200�. un OV C 307, ��.�2.2004.
�63 OV C 325 22.�2.2005. Komisijas paziņojums dalībvalstīm, ar ko groza paziņojumu atbilstīgi EK Līgu-

ma 93. panta �. punktam [pašlaik 88. pants] par Līguma 92. un 93. panta [pašlaik 87. un 88. pants] 
piemērošanu īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanai.

�64 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai (OV C 37, 3.2.200�.).
�65 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/009�0_questionnaire_env_en.pdf
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des aizsardzības atbalsta kategorijas būtu jāaptver; vai būtu jānostiprina princips, kas 
paredz, ka piesārņotāji maksā, samazinot piešķiramā atbalsta apjomu uzņēmumiem, 
kuri piesārņo vidi; vai būtu jāparedz iespēja piešķirt atbalstu ar vides aizsardzību saistī
tiem jauninājumiem utt. Komisija analizēs saņemtās atbildes un iekļaus secinājumus 
jauno vides aizsardzības atbalsta pamatnostādņu projektā, ko 2006. gadā ir paredzēts 
apspriest ar dalībvalstīm.

1.6. Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

4. logs. pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku noZĪmi

Viena no pirmajām iniciatīvām valsts atbalsta rīcība plāna kontekstā ir jūlijā pie
ņemtais svarīgu regulatīvu instrumentu kopums, kas aptver ar valsts atbalstu un 
sabiedrisko pakalpojumu finansēšanu saistītus pasākumus. Komisijas apstiprināto 
instrumentu kopums paredz lielāku tiesisko noteiktību attiecībā uz vispārējas taut
saimnieciskas nozīmes pakalpojumu finansēšanu. Komisijas apstiprinātie pasāku
mi paredz, ka uzņēmumiem, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus, pildot valsts 
iestāžu definētus un uzticētus uzdevumus, ir tiesības saņemt valsts atbalstu, lai tie 
varētu segt visus izdevumus un gūt saprātīgu peļņu, vienlaikus nepieļaujot pārmē
rīgas kompensācijas, kas var radīt konkurences traucējumus. Sabiedrisku pakalpo
jumu sniedzēji var saņemt kompensācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, tomēr 
nedrīkst pieļaut pārmērīgas kompensācijas vai šķērssubsīdijas, kas skar līdzāspastā
vošos tirgus. Pasākumi attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar saimnie
cisku darbību, jo ir zināms, ka finansējums, ko piešķir organizācijām, kas nenodar
bojas ar saimniecisku darbību (piemēram, atbalsts obligāto sociālās apdrošināšanas 
pamatprogrammu īstenošanai), nav uzskatāms par valsts atbalstu.
Komisijas apstiprinātie instrumenti ir Komisijas lēmums10, Kopienas noteikumi11 
par valsts atbalstu kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un gro
zījumi Komisijas direktīvā par finansiālo pārskatāmību12.
Apstiprinātais instrumentu kopums ir svarīgs, jo saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
2003. gada jūlija spriedumu Altmark lietā13 kompensāciju par daudzu nelielu pakal
pojumu sniegšanu var pielīdzināt valsts atbalstam. Apstiprinātie instrumenti šajā 

�0 OV L 3�2, 29.��.2005., 67. lpp.
�� OV C 297, 29.��.2005., 4. lpp. Kopienas noteikumi par valsts atbalstu kā kompensāciju par sa-

biedrisko pakalpojumu sniegšanu neattiecas uz valsts apraides sabiedrībām, uz kurām attiecas 
Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu valsts apraides sabiedrībām.

�2 Komisijas 2005. gada 28. novembra Direktīva 2005/8�/EK, ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK 
par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo 
pārskatāmību dažos uzņēmumos (OV L 3�2, 29.��.2005., 47. lpp.).

�3 Spriedums lietā C-280/00, pieņemts 2003. gada 24. jūlijā saistībā ar licenču piešķiršanu regu-
lāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu Stendālas reģionā (Vācijā) un valsts subsīdijām 
šo pakalpojumu sniedzējiem.
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ziņā piedāvā pragmatisku, nebirokrātisku risinājumu, nosakot, ka par šādu atbalstu 
nav jāziņo, ja vien kompensācijas summa iekļaujas noteiktos robežlielumos un ne
pārsniedz nepieciešamo apjomu.

Komisijas lēmums (balstoties uz 86. panta 3. punktu) nosaka nosacījumus, ar 
kuriem kompensācija uzņēmumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir 
savienojama ar ES noteikumiem par valsts atbalstu un nav jāpaziņo iepriekš 
Komisijai. Lēmumu piemēro kompensācijai, kas ir mazāka nekā EUR 30 miljo
nu gadā, ja tā saņēmējiem gada apgrozījums ir mazāks nekā EUR 100 miljoni. 
Kompensācija, ko piešķir slimnīcām un sociālajiem mājokļiem tādiem pakalpo
jumiem, kas ir sabiedrības vispārējās interesēs, arī bauda lēmuma sniegtās 
priekšrocības neatkarīgi no iesaistītajām summām, tas pats attiecas uz kompen
sāciju par aviotransportu un jūras transportu uz salām, kā arī lidostām un 
ostām, kas nesasniedz noteiktus robežlielumus, kas izteikti pasažieru apjoma 
veidā.

Slimnīcas un sociālo mājokļu uzņēmumi ir pilnīgi atbrīvoti no paziņošanas pie
nākuma neatkarīgi no kompensācijas summas — slimnīcu darbība vai nekusta
mo īpašumu investīcijas sociālo mājokļu celtniecībai parasti ir saistītas ar ļoti 
lielām vienam uzņēmumam piešķiramām atbalsta summām. Tas nozīmē, ka at
balsta summa gandrīz vienmēr pārsniedz noteiktos sliekšņus, un Komisijai būtu 
jāziņo par gandrīz visām slimnīcām. Tas būtu saistīts ar milzīgu birokrātisko 
slogu.

Protams, tas nenozīmē, ka dalībvalstis var brīvi piešķirt valsts atbalstu — lēmumā 
paredzētais slimnīcu atbrīvojums no paziņošanas pienākuma ir piemērojams tikai 
gadījumos, kad ir izpildīti visi nosacījumi. Jo īpaši svarīgi ir nepieļaut pārmērīgas 
kompensācijas, un uzticētajiem uzdevumiem ir jābūt skaidri definētiem sabiedris
kiem pakalpojumiem.

Dalībvalstīm joprojām ir jānosaka, kādi pakalpojumi ir uzskatāmi par “sabiedris
kiem pakalpojumiem”, kāda ir šādu pakalpojumu kvalitāte un kā tās vēlas nodroši
nāt šos pakalpojumus.

Komisijas noteikumos ir minēti nosacījumi, kas jāievēro, lai par valsts atbalsta 
noteikumiem atbilstīgām varētu uzskatīt lēmumā neminētas kompensācijas. 
Par šādām kompensācijām ir jāziņo Komisijai, jo pastāv lielāks konkurences 
traucējumu risks. Kompensācijas, kas pārsniedz sabiedrisko pakalpojumu iz
maksas vai ko uzņēmumi izmanto citos brīvai konkurencei atvērtos tirgos, ne
var uzskatīt par pamatotām, un tās nav saderīgas ar EK Līguma valsts atbalsta 
noteikumiem.

Komisijas Pārredzamības direktīvas grozījumos ir paskaidrots, ka uzņēmumiem, 
kas saņem kompensācijas un darbojas gan sabiedrisko pakalpojumu, gan citos tir
gos, atšķirīgo darbības jomu grāmatvedība ir jānošķir, lai būtu iespējams novērst 
šķērssubsidēšanu. 
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2. lauksaimniecības nozare

2.1. Jauna valsts atbalsta izdevumu paziņošanas kārtība

419. Lauksaimniecības nozarē 1. martā ir stājusies spēkā jauna valsts atbalsta izdevu
mu paziņošanas kārtība. Saskaņā ar šo kārtību gada pārskati par valsts atbalsta pasākumu 
izdevumiem lauksaimniecības nozarē dalībvalstīm ir jāiesniedz jaunā, vienkāršotā un vie
notā elektroniskā formātā, kas atvieglina dalībvalstu datu salīdzināšanu, kopējo izdevumu 
aprēķināšanu, izdevumu veidu noskaidrošanu utt. Vienotais formāts ievērojami veicinās 
vispārējo pārredzamību. Līdz šim paziņošanas disciplīna dažādās dalībvalstīs ir bijusi ļoti 
atšķirīga. Lai gan ir ieviestas pārkāpumu procedūras, dažas dalībvalstis gada pārskatus vai 
nu vispār nekad nav iesniegušas, vai ir iesniegušas tikai daļējus ļoti atšķirīgas kvalitātes 
pārskatus, tādējādi lielā mērā apgrūtinot datu analīzi un salīdzināšanu.
420. Jaunā paziņošanas kārtība ir vēl viens apliecinājums centieniem vienkāršot ar 
valsts atbalstu saistītās procedūras. Rezultātā visas 25 dalībvalstis, izņemot Luksembur
gu un Portugāli, ir iesniegušas izvērstus 2004. gada valsts atbalsta izdevumu pārskatus.

2.2. Pārredzamība

421. Saskaņā ar Pievienošanās līguma IV pielikuma 4. daļas 4. punktu attiecībā uz 
valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē jaunās dalībvalstis varēja paziņot Komisijai par 
visām atbalsta programmām un atsevišķiem atbalsta pasākumiem, kas bija sākti pirms 
pievienošanās un bija spēkā arī pēc pievienošanās, lai Komisija tos varētu atzīt par “pa
stāvošu” atbalstu EK Līguma 88. panta 1. punkta nozīmē. Līdz trešā gada beigām kopš 
pievienošanās dienas jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā pielāgo šos atbalsta pasā
kumus, lai tie atbilstu Komisijas spēkā esošajām pamatnostādnēm. Pēc minētās dienas 
ikviens atbalsts, kas būs atzīts par nesaderīgu ar Komisijas pamatnostādnēm, ir uzska
tāms par jaunu atbalstu.
422. Pievienošanās līgums paredz, ka Komisijai ir jāpublisko to atbalsta pasākumu 
saraksts, kurus tā ir apstiprinājusi kā pastāvošu atbalstu. Komisija 17. jūnijā ir publicē
jusi pastāvošo atbalsta pasākumu sarakstu Oficiālajā Vēstnesī166, turklāt ievietojot arī 
Lauksaimniecības ĢD tīmekļa vietnē pilnu visu to pastāvošo valsts atbalsta pasākumu 
aprakstu, par kuriem Komisijai bija paziņojušas desmit jaunās dalībvalstis. Kopumā ir 
kļuvusi pieejama informācija par 451 pasākumu. Ceļā uz lielāku pārredzamību valsts 
atbalsta jomā tas ir liels solis uz priekšu. Tā kā Komisijai nav jāveic pilns šo pastāvošo 
valsts atbalsta pasākumu novērtējums, sabiedrībai citādi būtu grūti iegūt sīkāku infor
māciju par pastāvošajiem valsts atbalsta pasākumiem jaunajās dalībvalstīs. Šī pārredza
mība palīdz jauno dalībvalstu lauksaimniekiem gūt ievērojami lielāku tiesisko noteiktī
bu, jo lauksaimnieki (un viņu pārstāvji) tagad var bez pūlēm pārbaudīt, vai viņiem 
piešķirtais valsts atbalsts ir atzīts par pastāvošu atbalstu.
423. Jaunās dalībvalstis ir paziņojušas par šādu pasākumu skaitu: Čehija — 63, Lie
tuva — 30, Latvija — 33, Slovākija — 32, Igaunija — 23, Malta — 19, Ungārija — 108, 

�66 OV C �47, �7.6.2005.
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Kipra — 70, Polija — 51 un Slovēnija — 22. Komisija ir ievietojusi šo pastāvošo pasāku
mu pilnu aprakstu Lauksaimniecības ĢD tīmekļa vietnē167.

3. ogļrūpniecības nozare

424. ES paplašināšanās rezultātā ogļu ražotāju valstu skaits ir pieaudzis no trim 
(Vācija, Apvienotā Karaliste, Spānija) līdz septiņām valstīm, ieskaitot Poliju, Čehiju, Slo
vākiju un Ungāriju. Lai gan ogļu reālās tirgus cenas nesen ir dramatiski cēlušās, Vācijas, 
Spānijas un Ungārijas ogļrūpniecība bez ievērojamām ogļu ražošanas valsts subsīdijām 
joprojām nav konkurētspējīga. Apvienotajā Karalistē, Polijā, Čehijā un Slovākijā, kur 
valsts subsīdijas sedz tikai mantotās saistības un sākotnējo investīciju izmaksas, stāvok
lis ir labāks.
425. Jūnijā Komisija ir apstiprinājusi Vācijas, Polijas un Ungārijas ogļrūpniecības 
nozares ilgtermiņa pārstrukturēšanas plānus. Par šiem plāniem bija paziņots 2004. gadā, 
un tie aptver laikposmu no 2004. līdz 2010. gadam. Pēc oficiālās procedūras sākšanas 
Komisija decembrī ir apstiprinājusi Spānijas ogļu ražošanas nozares pārstrukturēšanas 
plānu laikposmam no 2003. līdz 2005. gadam. Slovākija 2005. gadā ir iesniegusi sākot
nējo investīciju plānu laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam.
426. Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi arī vairākus lēmumus par atsevišķa valsts 
atbalsta apstiprināšanu. Komisija ir pieņēmusi četrus lēmumus, apstiprinot mantotu 
saistību valsts atbalstu Slovākijas HBP raktuvēm, investīciju atbalstu Čehijas Lignin Ho-
din raktuvēm, mantotu saistību valsts atbalstu dažādām Čehijas raktuvēm un ikgadējo 
2005. gada valsts atbalstu Vācijas ogļrūpniecībai.

4. transporta nozare

427. Viens no galvenajiem kopējās transporta politikas mērķiem ir sekmēt videi 
draudzīgus transporta veidus, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz vidi.
428. Šajā ziņā par vienu no svarīgākajiem ES kopējās transporta politikas elemen
tiem ir uzskatāma dzelzceļa transporta atveseļošana. Dzelzceļa transporta nozarei ir jā
kļūst pietiekami konkurētspējīgai, lai tā arī turpmāk varētu sekmīgi iekļauties paplaši
nātās ES transporta sistēmā. Līdz 2007. gada janvārim viss ES dzelzceļa kravu 
pārvadājumu tīkls — gan starptautiskais, gan valsts mēroga — būs pilnīgi atvērts kon
kurencei. Jādomā, ka jaunu dzelzceļa uzņēmumu ienākšana tirgū padarīs šo nozari kon
kurētspējīgāku un veicinās valsts uzņēmumu pārstrukturēšanu.
429. Šajā kontekstā 2006. gadā ir paredzēts publicēt īpašas dzelzceļa nozares pamat
nostādnes. To galvenais mērķis ir kopējas nostājas izveide attiecībā uz valsts ieguldīju
mu dzelzceļa nozares attīstībā. Gan no juridiskā, gan no politiskā viedokļa ir svarīgi 
panākt, lai valsts iestādes, uzņēmumi un atsevišķi sabiedrības locekļi skaidrā un pārre
dzamā veidā būtu informēti par noteikumiem, kas šajos jaunajos brīvas konkurences 
apstākļos regulē dzelzceļa nozares darbību. Šī iniciatīva ievērojami palielinās pārredza
mību un tiesisko noteiktību.

�67 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm
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430. Turklāt saistībā ar tiesību aktu jomu ir jāpiemin, ka pēc aprīlī notikušajām 
apspriedēm ar dalībvalstīm Komisija jūnijā ir publicējusi de minimis regulas grozījumu 
projektu, iekļaujot šīs regulas darbības jomā arī transporta nozari (izņemot transportlī
dzekļu iegādes atbalstu autotransporta uzņēmumiem) un izslēdzot ogļrūpniecību. Jūlijā 
Komisija ir sākusi saņemt ieinteresēto pušu apsvērumus. Visbeidzot, pēc Zaļās grāmatas 
par energoefektivitāti publicēšanas un pēc priekšlikuma direktīvai par “tīro” transport
līdzekļu iegādes veicināšanu valsts iepirkumā arvien pieaug valsts atbalsta loma dažādu 
transporta veidu energoefektivitātes sekmēšanā. Komisija ir apstiprinājusi atbalsta 
programmas ar šādu mērķi Vācijā un Čehijā. Šāda nostāja ievērojami ietekmēs pašlaik 
notiekošo vides aizsardzības pamatnostādņu pārskatīšanas procesu.

431. Gaisa satiksmes nozarē Komisija 6. septembrī ir pieņēmusi paziņojumu par 
pamatnostādnēm, kas attiecas uz lidostu finansēšanu un darbības sākuma atbalstu lid
sabiedrībām, kuras veic lidojumus no reģionālajām lidostām168. Pēc plašām atklātām 
apspriedēm Komisija ir pieņēmusi jaunus noteikumus, kas veicinās reģionālo lidostu 
attīstību. Noteikumos ir izklāstīti nosacījumi, kas jāievēro, lai lidsabiedrības varētu sa
ņemt darbības sākuma atbalstu, ja tās atklāj jaunus maršrutus no reģionālajām lidostām. 
Jauni reģionāli gaisa satiksmes pakalpojumi ES sekmēs mobilitāti un reģionālo attīstību. 
Pieņemtie skaidrie noteikumi garantē vienādu attieksmi pret valsts un privātajām lidos
tām un nodrošina, ka lidsabiedrības, kas saņem atbalstu, nenonāk nepamatoti priviliģē
tā stāvoklī. Pamatnostādnēs lidostas un dalībvalstis var smelties arī norādes par lidostu 
valsts finansējumu un, slēdzot līgumus starp lidostām un lidsabiedrībām, izmantot šos 
noteikumus kā stabilu tiesisko pamatu. Jaunās pamatnostādnes uzlabos pārredzamību 
un novērsīs jebkādu diskrimināciju reģionālo lidostu un lidsabiedrību līgumos par dar
bības sākuma atbalstu.

5. pārredzamība

432. Komisija turpina katru gadu publicēt divus valsts atbalsta rezultātu apkopoju
ma izdevumus. Rezultātu apkopojuma 2005. gada rudens izdevumā169 ir aplūkots dalīb
valstu ieguldījums, virzoties uz Lisabonas stratēģijas mērķi, t.i., mazāku un mērķtiecīgā
ku valsts atbalstu — vispirms ir uzskaitītas dalībvalstu 2004. gadā piešķirtā valsts atbalsta 
summas un veidi, kas (potenciāli) varētu radīt konkurences traucējumus, un tālāk ir 
analizētas galvenās tendences. Pirmo reizi ir publicēti vispusīgi dati par visām ES 25 
dalībvalstīm. Šajā izdevumā īpaša uzmanība ir veltīta arī vides aizsardzības un enerģijas 
taupīšanas valsts atbalstam. Rezultātu apkopojuma 2005. gada pavasara izdevumā170 sa
vukārt īpaša uzmanība ir veltīta virknei Komisijas izmeklēto lietu saistībā ar valsts ap
raides sabiedrībām piešķirto valsts atbalstu, un plaša sadaļa ir veltīta nelikumīgi piešķir
ta valsts atbalsta piedziņas procesam. Ar šiem un agrākajiem rezultātu apkopojumiem 

�68 Komisijas paziņojums — Kopienas pamatnostādnes par lidostu finansēšanu un sākuma atbalstu 
lidsabiedrībām, kuras veic lidojumus no reģionālajām lidostām (OV C 3�2, 9.�2.2005., �. lpp.).

�69 COM(2005) 624 galīgā redakcija, 9.�2.2005., Valsts atbalsta rezultātu apkopojums, 2005. rudens iz-
devums.

�70 COM(2005) �47 galīgā redakcija, 20.4.2005., Valsts atbalsta rezultātu apkopojums, 2005. pavasara 
izdevums.
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elektroniskā formātā var iepazīties tiešsaistē,171 kur ir atrodams arī svarīgāko indikatoru 
kopums un plašs statistikas tabulu klāsts.
433. Pēc plašas pārskatīšanas ir plānota būtiska Komisijas valsts atbalsta reģistra172 
modernizācija, kas ir jāpabeidz līdz 2006. gada vidum. Reģistrā ir iekļauta sīka informā
cija par visām ar valsts atbalstu saistītajām lietām, kurās Komisija kopš 2000. gada 
1. janvāra ir pieņēmusi galīgus lēmumus. Reģistru ik dienas precizē, tādējādi nodroši
not, ka sabiedrība nekavējoties var iepazīties ar pašiem jaunākajiem valsts atbalsta lietās 
pieņemtajiem lēmumiem.

6. paplašināšanās

6.1. Pastāvošais atbalsts jaunajās dalībvalstīs

434. Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās līgumu līdz ar pievienošanās dienu par 
pastāvošu valsts atbalstu EK Līguma 88. panta 1. punkta nozīmē ir uzskatāmi šādi atbal
sta pasākumi:
• atbalsta pasākumi, kas ir stājušies spēkā pirms 1994. gada 10. decembra;
• Pievienošanās līguma papildinājumā uzskaitītie atbalsta pasākumi (Pievienošanās 

līguma saraksts);
• atbalsta pasākumi, kas ir stājušies spēkā pirms pievienošanās, turpinās pēc pievieno

šanās un ko pirms pievienošanās dienas ir novērtējušas jauno dalībvalstu valsts at
balsta iestādes, atzīstot tos par saderīgiem ar acquis, un pret kuriem Komisija nav 
iebildusi, paužot nopietnas šaubas par šo pasākumu saderību ar kopējo tirgu (“starp
posma procedūra”).

435. Visi par valsts atbalstu atzīstamie pasākumi, kas neatbilst iepriekš izklāstīta
jiem nosacījumiem, EK Līguma 88. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā līdz ar pievie
nošanos ir uzskatāmi par jaunu atbalstu.
436. Saskaņā ar starpposma procedūru desmit jaunajām dalībvalstīm bija dota ie
spēja paziņot par pasākumiem no 2003. gada sākuma līdz pievienošanās dienai. Līdz 
2005. gada beigām Komisija ir pabeigusi visu paziņoto pasākumu sākotnējo novērtēju
mu, tādējādi slēdzot desmit jauno dalībvalstu starpposma procedūru. Pavisam ir pazi
ņoti 559 pasākumi. Komisija ir pieņēmusi sākotnēju lēmumu par 344 pasākumiem 
(62 %), bet pārējos 215 pasākumus (38 %) jaunās dalībvalstis ir vai nu atsaukušas, vai arī 
tie ir atzīti par nepiemērojamiem pēc pievienošanās, vai tādiem, kas nav stājušies spēkā 
pirms pievienošanās, vai arī tiem ir piemērotas citas procedūras, piemēram, ogļrūpnie
cības nozarē piemērojamās procedūras. No 344 pasākumiem, par kuriem Komisija ir 
pieņēmusi sākotnējo lēmumu, 335 pasākumi (97 %) ir atzīti par pastāvošu atbalstu. 
Saistībā ar atlikušajiem deviņiem pasākumiem (3 %) Komisija ir nolēmusi sākt oficiālu 
izmeklēšanas procedūru.

�7� http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/
�72 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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6.2. Bulgārijas un rumānijas pievienošanās

437. Saskaņā ar oktobrī publicēto vispusīgo Komisijas pārraudzības ziņojumu par 
gatavību pievienoties ES gan Bulgārija, gan Rumānija ir turpinājušas sekmīgi pieņemt 
un īstenot ES tiesību aktus, un abām kandidātvalstīm ir izdevies panākt ievērojamu sa
skaņotības līmeni. Rumānija un Bulgārija ir aicinātas pielikt papildu pūles konkurences 
politikas jomā, jo īpaši attiecībā uz valsts atbalsta noteikumu piemērošanas nodrošinā
jumu. Komisija līdz pat pievienošanās dienai turpinās intensīvi pārraudzīt abu valstu 
virzību un plāno 2006. gada aprīlī/maijā iesniegt Padomei un Parlamentam pārraudzī
bas ziņojumu. Ja Komisija būs atzinusi — pastāv nopietns risks, ka kāda no kandidātval
stīm līdz 2007. gada janvārim nekādi nevarēs izpildīt pievienošanās prasības daudzās 
svarīgās jomās, līdz ar šo ziņojumu Komisija var ierosināt Padomei atlikt Bulgārijas vai 
Rumānijas pievienošanos līdz 2008. gada 1. janvārim.
438. Bulgārijas un Rumānijas 2005. gada Pievienošanās līgumā, tāpat kā desmit 
jauno dalībvalstu 2004. gada Pievienošanās līgumā, ir minēti nosacījumi, kas jāievēro, 
lai valsts atbalsta pasākumus no pievienošanās dienas varētu uzskatīt par pastāvošu at
balstu. Rumānijas Pievienošanās līguma papildinājumā nav minēti nekādi pastāvoši at
balsta pasākumi, un nav paredzēts piemērot arī starpposma procedūru, iekams Komisi
ja nebūs pārliecinājusies, ka Rumānija ir panākusi pietiekamu valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanas nodrošinājuma līmeni. Bulgārijas Pievienošanās līguma papildinājumā ir 
uzskaitīti trīs pasākumi, ko tādējādi līdz ar pievienošanos uzskatīs par pastāvošu atbal
stu. Oktobrī Bulgārija ir iesniegusi Komisijai pirmo pieteikumu saskaņā ar starpposma 
procedūru atbilstīgi Pievienošanās līguma V pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkta c) da
ļai. Līdz 2005. gada beigām Komisija nebija pieņēmusi lēmumu par šā pasākuma iespē
jamo atzīšanu par pastāvošu atbalstu.

B — lietas

1. uzņēmumu darbības saglabāšanas un pārstrukturēšanas atbalsts

1.1. Uzņēmumu darbības saglabāšanas atbalsts

439. Komisija 2005. gadā ir apstiprinājusi darbības saglabāšanas atbalsta piešķirša
nu pieciem uzņēmumiem173. Darbības saglabāšanas atbalsts ir apstiprināts aizdevumu 
vai aizdevumu garantiju veidā. Kad uzņēmumi SVZ174 (21 miljons euro), MG Rover175 
(6,5 miljoni sterliņu mārciņu) un CMS176 (2,5 miljoni euro) paziņoja Komisijai par dar
bības saglabāšanas atbalstu, tie bija sākuši maksātnespējas procedūru. Finansiālo grūtī
bu iemesli bija dažādi. Vācijas uzņēmumam SVZ, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu, negaidītas papildu izmaksas bija radušās saistībā ar efektīvas atkritu
mu apstrādes eksperimentālu projektu, un šo izmaksu dēļ uzņēmums bija kļuvis mak

�73 Izņemot transporta nozari.
�74 Lieta NN 44/2004 — Darbības saglabāšanas atbalsts SVZ Schwarze Pumpe GmbH.
�75 Lieta NN 42/2005 — Darbības saglabāšanas atbalsts MG Rover (OV C �87, 30.7.2005).
�76 Lieta N 9�/2005 — Darbības saglabāšanas atbalsts CMS (OV C �87, 30.7.2005.).
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sātnespējīgs. Apvienotās Karalistes automašīnu ražotājam MG Rover, kas nodarbina 
6 100 strādājošos, grūtības bija sagādājusi ne vien nelabvēlīgā tirgus situācija, bet arī 
apstāklis, ka uzņēmums vairs nespēja laist tirgū jaunus, pievilcīgus un tehniski moder
nus automašīnu modeļus. Itālijas datoru ražošanas uzņēmuma CMS šķietami galvenais 
raižu iemesls bija konkurence no zemu algu valstu puses. Polijas cinka ražotājam HCM177 
(2,95 miljoni euro) bija nācies sastapties ar negaidītu koksa cenu celšanos un ievēroja
miem valūtas zaudējumiem, ko radīja Polijas zlota vērtības pieaugums salīdzinājumā ar 
ASV dolāru. Visbeidzot, Komisija ir apstiprinājusi 2 miljonu euro piešķiršanu Francijas 
darbgaldu ražotājam Ernault178.
440. MG Rover gadījumā atbalsts bija paredzēts, lai dotu ieceltajiem administrato
riem ilgākais nedēļu laika noskaidrot vēl atlikušās iespējas pārdot administratoru pār
valdībā esošos maksātnespējīgā MG Rover īpašumus kā darboties spējīgu uzņēmumu 
pēc tam, kad bija pārtrūkušas sarunas ar Shanghai Automotive Industry Corp par iespē
ju veidot kopuzņēmumu. Kad noskaidrojās, ka tas acīmredzot nav iespējams, adminis
tratori papildu atbalstu nav lūguši. Tā vietā Apvienotās Karalistes iestādes ir pielikušas 
ievērojamas pūles, lai palīdzētu reģionam atgūties pēc MG Rover sabrukuma (skatīt sa
daļu par pārstrukturēšanas atbalstu).
441. Saskaņā ar Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu 
uzņēmumu darbības saglabāšanai un pārstrukturēšanai179 četrās no piecām uzņēmumu 
darbības saglabāšanas lietām iesaistītās dalībvalstis ir apņēmušās sešos mēnešos iesniegt 
Komisijai ticamu attiecīgā uzņēmuma pārstrukturēšanas vai likvidācijas plānu. Savu
kārt Apvienotā Karaliste — arī sešos mēnešos — ir apņēmusies iesniegt Komisijai pierā
dījumus, apliecinot, ka atbalsts ir atmaksāts vai ka ir pieprasīta tā atmaksa saskaņā ar 
tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma procedūru. Komisija šīs saistības ir pieņēmu
si, jo tās sniedzas tālāk par pamatnostādnēs paredzētajām prasībām. Francija jau ir pa
ziņojusi par pārstrukturēšanas atbalstu Ernault, un Komisija pašlaik nodarbojas ar šīs 
lietas izmeklēšanu.

1.2. Pārstrukturēšanas atbalsts

Alstom (Francija) pārraudzība180

442. Komisija 2004. gada 7. jūlijā ir atļāvusi Francijai piešķirt pārstrukturēšanas at
balstu Alstom. Atļauja ir dota ar noteikumu, ka uzņēmums līdz 2008. gada jūlijam ievē
ro virkni nosacījumu. Komisija 2005. gadā ir rūpīgi pārraudzījusi, vai šo nosacījumu 
izpilde notiek pareizi un noteiktajā laikā. Pirmkārt, Komisija ir pārbaudījusi, vai uzņē
mums īsteno operatīvo pārstrukturēšanas plānu, bez kura nav iespējams panākt uzņē
muma ilgtermiņa konkurētspēju un dzīvotspēju. Otrkārt, Komisija ir pārbaudījusi, kā 
norit lēmumā paredzēto atteikšanās jeb atsavināšanas saistību izpilde. Pārbaudot šo 

�77 Lieta N 275/2005 — Darbības saglabāšanas atbalsts Cynku Miasteczko Śląskie.
�78 Lieta N 575/2004 — Darbības saglabāšanas atbalsts Ernault.
�79 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu darbības saglabāša-

nai un pārstrukturizācijai (OV C 288, 9.�0.�999.).
�80 Lieta C 58/2003, 2004. gada 7. jūlija lēmums ar nosacījumiem.
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saistību izpildi, Komisijai atsevišķās epizodēs ir palīdzējis pilnvarnieks, kas ir rūpīgi se
kojis pārdošanas procesam un regulāri atskaitījies Komisijai. Treškārt, Komisija ir pār
raudzījusi, kā uzņēmums īsteno strukturālos pasākumus ar mērķi padarīt konkurētspē
jīgāku Francijas ritošā sastāva tirgu. Visbeidzot, Komisija ir pārbaudījusi, vai uzņēmums 
pilda arī pārējos nosacījumus – atturas no monopolcenām, ievēro papildu atbalsta sa
ņemšanas aizliegumu, aizliegumu veikt lielus pirkumus transporta nozarē, rūpniecisku 
partnerību veidošanas aizliegumu.

Frucona (Slovākija)181

443. Komisija 5. jūlijā ir nolēmusi sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru saistībā 
ar Frucona Kosice, a.s. nodokļu parādu, ko, ievērojot t.s. vienošanos ar kreditoriem, 
bija norakstījusi Slovākijas nodokļu iestāde. Vienošanās ar kreditoriem ir kolektīva 
maksātnespējas procedūra, kas notiek tiesas pārraudzībā un kuras rezultātā maksāt
nespējīgais uzņēmums un tā kreditori noslēdz vienošanos, kas paredz, ka parād
nieks daļēji dzēš parādus, bet atlikušo parāda summu noraksta. Komisija ir apšau
bījusi, ka nodokļu iestāde šajā procedūrā ir rīkojusies kā privāts kreditors, kura 
mērķis ir atgūt sev pienākošos summu ar vislabākajiem nosacījumiem attiecībā uz 
atgūtās summas lielumu un tās atmaksāšanas laiku. Jo īpaši jāatzīmē, ka nodokļu 
iestāde nav izmantojusi tās priekšrocības, kas tai pienācās kā atsevišķam kredito
ram, kura parāda summa ir apdrošināta, un nav sākusi bankrota procedūru, kuras 
rezultātā atgūtā summa visticamāk būtu lielāka. Komisija ir secinājusi, ka attiecīgais 
pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu, un, piemērojot šajā lietā atbilstīgās 
1999. gada pamatnostādnes, ir apšaubījusi šā atbalsta kā darbības saglabāšanas vai 
pārstrukturēšanas atbalsta saderību.

AB Vingriai (Lietuva)182

444. Komisija 1. jūnijā ir atļāvusi Lietuvai piešķirt pārstrukturēšanas atbalstu 
7 miljonu litu apmērā uzņēmumam AB Vingriai, kas ražo metālgriešanas darbgal
dus. Lēmumā, kas pamatojas uz jaunajām uzņēmumu darbības saglabāšanas un pār
strukturēšanas pamatnostādnēm, Komisija ir ņēmusi vērā, ka uzņēmuma smagā 
parādu nasta, tirgus zaudējums un pārmērīgi lielais strādājošo skaits ir mantots no 
laikiem, kad Lietuvas tautsaimniecība vēl atradās pārejas periodā. Komisija ir ņē
musi vērā arī faktu, ka uzņēmums ir ļoti radikāli (par 90 %), bet pareizi samazinājis 
strādājošo skaitu atbilstīgi sarukušajam pieprasījumam un atbilstīgi sarukušajai va
jadzībai, ņemot vērā uzņēmumā ieviestos efektīvos ražošanas procesus. Visbeidzot, 
Komisija ir pārbaudījusi paša atbalsta saņēmēja ieguldījumu pārstrukturēšanas iz
maksu segšanā un analizējusi pārstrukturēšanas plāna komerciālo pusi. Komerciāli 
plāna īstenošana ir saistīta ar zināmu risku, tomēr šķiet iespējama, līdz ar to iespē
jama kļūst arī uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana.

�8� Lieta C 25/2005 (ex NN 2�/2005, ex CP �93/2004) — Atbalsts Frucona Kosice (OV C 233, 
22.9.2005.).

�82 Lieta N 584/2004 — Pārstrukturizācijas atbalsts AB Vingriai.
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Chemische Werke Piesteritz GmbH (Vācija)183

445. Komisija 2. martā ir pabeigusi trīs gadus ilgo izmeklēšanu saistībā ar atbalsta 
piešķiršanu uzņēmumam Chemische Werke Piesteritz (CWP), kas atrodas SaksijasAn
haltas federālajā zemē Vācijā un nodarbojas ar fosforskābes un fosfātu ražošanu. Komi
sija ir secinājusi, ka šā uzņēmuma pārstrukturēšanai 1997. un 1998. gadā piešķirtā sum
ma 6,7 miljonu euro apmērā ir uzskatāma par valsts atbalstu, kas nav saderīgs ar kopējo 
tirgu, un lēmusi, ka šī summa no uzņēmuma ir jāpiedzen. Komisija ir atzinusi, ka CWP 
1996. gada pārstrukturēšanas plāns nav bijis likumīgs. Šo lēmumu Komisija ir pieņēmu
si pēc Pirmās instances tiesas 2001. gada sprieduma, ar ko tiesa ir atcēlusi Komisijas 
1997. gadā pieņemto sākotnējo lēmumu, kurā Komisija atbalstu ir apstiprinājusi.

Euromoteurs184 un Ernault18� (Francija)

446. Komisija 19. janvārī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar pārstrukturēša
nas atbalstu Francijas dzinēju ražotājam Euromoteurs, bet 6. septembrī ir sākta oficiāla 
izmeklēšana saistībā ar pārstrukturēšanas atbalstu Francijas darbgaldu (virpu) ražotā
jam Ernault. Laika gaitā abu uzņēmumu noiets bija krasi krities, turklāt Euromoteurs 
ražošanas jaudas bija pārmērīgas. Komisija ir apšaubījusi, ka ar pārstrukturēšanas plāna 
palīdzību ir iespējams atjaunot uzņēmumu dzīvotspēju, ka atbalsta apjoms ir ierobežots 
līdz nepieciešamajam minimumam un ka ir izdevies izvairīties no nevēlamiem konku
rences traucējumiem. Euromoteurs lietā Komisija ir arī pārbaudījusi, vai uzņēmums nav 
saņēmis nelikumīgu un nesaderīgu, un joprojām neatmaksātu atbalstu saskaņā ar Fran
cijas article 44 septies du Code des Impôts186 programmu.

Imprimerie Nationale (Francija)187

447. Komisija 20. jūlijā ir atļāvusi piešķirt pārstrukturēšanas atbalstu 197 miljonu 
euro apmērā valsts uzņēmumam Imprimerie Nationale (IN), kas darbojas poligrāfijas no
zarē. Šim uzņēmumam ir juridiskas monopoltiesības iespiest atsevišķus oficiālus fiduciā
rus dokumentus, bet vienlaikus IN darbojas dažādos konkurējošos tirgos, pārsvarā nepār
trauktās drukāšanas, rotācijas iespieduma un lokšņu iespieduma tirgū. Uzņēmums bija 
nonācis grūtībās līdz ar poligrāfijas nozares ekonomisko lejupslīdi, kas sākās 2001. gadā. 
Komisija 2004. gada februārī ir atļāvusi piešķirt IN pārstrukturēšanas atbalstu ar nosacīju
mu, ka Francijas iestādes sešos mēnešos iesniegs pārstrukturēšanas plānu.
448. Atbalsts ir apstiprināts ar noteikumu, ka Francijas iestādes veiks ievērojamus 
kompensējošus pasākumus, lai ierobežotu atbalsta iespējamo negatīvo ietekmi uz IN 
konkurentiem. Sevišķi svarīgi ir novērst jebkādu to konkurences ierobežojumu pieau

�83 Lieta C43/200� — Chemische Werke Piesteritz GmbH (OV L 296, �2.��.2005.).
�84 Lieta C �/2005 — Pārstrukturizācijas atbalsts Euromoteurs (OV C �37, 4.6.2005.).
�85 Lieta N 250/2005 — Pārstrukturizācijas atbalsts Ernault (OV C 324, 2�.�2.2005.).
�86 Lieta C 57/2002 — Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārņemšanas nodokļu atbalsts (OV L �08, 

�6.4.2004.). Komisija 2003. gada �6. decembrī ir pieņēmusi negatīvu lēmumu, kas paredz atbalsta 
piedziņu.

�87 Lieta N 370/2004 — Pārstrukturizācijas atbalsts Imprimerie Nationale.
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guma risku, ko rada IN juridiskās monopoltiesības fiduciāro dokumentu iespiešanas 
tirgū. Saskaņā ar šīm prasībām Francijas iestādes ir uzņēmušās attiecīgas saistības, to
starp apņemoties sastādīt izsmeļošu to iespieddarbu sarakstu, uz kuriem attiecas mono
poltiesības, un līdz 2007. gada 1. jūlijam juridiski nošķirt uzņēmuma monopoltiesības 
un tā uzņēmējdarbību brīvas konkurences apstākļos, lai izslēgtu jebkādu šķērssubsīdiju 
risku. Lai pārliecinātos, vai nenotiek šķērssubsidēšana, pirms abu uzņēmējdarbības vei
du juridiskās nošķiršanas IN grāmatvedības dokumentus un izmaksu sadalījumu pār
baudīs neatkarīgs eksperts.
449. Saskaņā ar Francijas iestāžu iesniegto pārstrukturēšanas plānu IN vajadzētu no 
jauna pievērsties tā tradicionālajai uzņēmējdarbībai, proti, vērtspapīru iespiešanai (fidu
ciāro dokumentu un nepārtrauktās drukāšanas tirgum). Turklāt pārstrukturēšanas plānā 
ir paredzēts, ka uzņēmums pilnīgi atsakās no dažiem svarīgiem uzņēmējdarbības veidiem, 
piemēram, rotācijas iespieduma un lokšņu iespieduma, kā arī pārdošanas pa pastu katalo
giem un tehniskajām publikācijām. Plānā ir paredzēta arī uzņēmuma atlikušo resursu re
organizācija un racionalizācija. Štatu samazināšanas programmas rezultātā ir paredzēts 
par divām trešdaļām samazināt strādājošo skaitu. Līdz 2008. gadam uzņēmumam atkal ir 
jākļūst rentablam. Pēc iepazīšanās ar plānu Komisija ir atzinusi, ka tā īstenošana vistica
māk palīdzēs atjaunot uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēju. Komisija ir secinājusi, ka at
balsts ir ierobežots līdz minimumam, kas ir vajadzīgs, lai atjaunotu uzņēmuma finansiālo 
stāvokli, un ka tas nerada nevēlamus konkurences traucējumus. Tādējādi šis atbalsts ir 
atzīts par pilnīgi saderīgu ar 1999. gada pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās no
nākušu uzņēmumu darbības saglabāšanai un pārstrukturēšanai.

British Energy plc (Apvienotā Karaliste)188

450. Komisija 2004. gada 22. septembrī ar trim nosacījumiem ir apstiprinājusi pār
strukturēšanas atbalstu, ko Apvienotās Karalistes valdība bija paredzējusi piešķirt Bri-
tish Energy plc (BE).
451. Apvienotās Karalistes iestādes 2003. gada 7. martā bija paziņojušas par BE pār
strukturēšanas plānu. Plāna mērķis bija atjaunot BE ilgtermiņa dzīvotspēju. BE kopš 
2002. gada septembra bija nonācis finansiālās grūtībās, ko bija radījis galvenokārt ievē
rojams elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu kritums pēc jaunas elektroenerģijas 
tirdzniecības kārtības ieviešanas Anglijā un Velsā.
452. Komisija 2003. gada 23. jūlijā ir sākusi padziļinātu izmeklēšanu, lai novērtētu 
plāna saderību ar ES valsts atbalsta noteikumiem. Šajā izmeklēšanā ieguldījumu ir de
vušas ne vien Apvienotās Karalistes iestādes un BE, bet arī vairāk nekā divdesmit trešās 
ieinteresētās puses. Daudzas trešās puses ir uzsvērušas BE kā elektroenerģijas bāzes slo
dzes avota pastāvēšanas nozīmi. Tomēr vairāki konkurenti ir pauduši bažas, ka uzņē
mums varētu izmantot atbalstu nevis vēsturisko kodolsaistību izpildei, bet citiem mēr
ķiem, piemēram, ieguldīt līdzekļus efektīvākās elektrostacijās vai agresīvi sagrābt tirgus 
daļas, piedāvājot visizdevīgākajos tirgus sektoros nepamatoti zemas cenas.

�88 Lieta C 52/2003 — Atbalsts British Energy plc (OV L �42, 6.6.2005.).
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453. Pēc visas iegūtās informācijas analīzes Komisija ir secinājusi, ka atbalstu var 
atzīt par saderīgu ar ES noteikumiem. Konkrēti Komisija ir noskaidrojusi, ka kodolsais
tību finansēšana ar Apvienotās Karalistes valdības palīdzību ir saderīga ar noteikumiem, 
ko paredz 1999. gada pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu 
darbības saglabāšanai un pārstrukturēšanai. Komisija ir noskaidrojusi arī, ka otrreizējās 
sarunas ar BNLF par BE degvielas piegādēm un izlietotās degvielas apsaimniekošanu ir 
notikušas, ievērojot tirgus nosacījumus.
454. Lai BE konkurentu paustās bažas nevarētu piepildīties, Komisija ir nolēmusi 
apstiprināt atbalsta piešķiršanu ar trim nosacījumiem. Pirmkārt, British Energy ir juri
diski jānošķir uzņēmējdarbība elektroenerģijas ražošanā atomelektrostacijās, pārējā 
elektroenerģijas ražošanā un tirdzniecībā. Šķērssubsīdijas starp šiem trim uzņēmējdar
bības veidiem ir aizliegtas. Viss atbalsts attiecas tikai uz elektroenerģijas ražošanu atom
elektrostacijās. Otrkārt, sešus gadus uzņēmumam ir aizliegts palielināt ražošanas jau
das. Tomēr šis aizliegums neattiecas uz elektroenerģiju, ko ražo, izmantojot atjaunojamus 
enerģijas avotus, jo ES atbalsta šāda veida enerģijas tirgus daļas pieaugumu. Treškārt, BE 
sešus gadus ir aizliegts saviem tiešajiem komerciālajiem pasūtītājiem piedāvāt par vai
rumtirgus cenām zemākas cenas. Šie trīs nosacījumi, kas lielā mērā savstarpēji papildina 
viens otru, neļaus BE izmantot no valsts saņemto atbalstu citiem mērķiem, nevis uzņē
muma kodolsaistību finansēšanai.

Biria uzņēmumu grupa (Vācija)189

455. Komisija 20. oktobrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar divām garanti
jām, kas 2003. un 2004. gadā ir piešķirtas Vācijas velosipēdu ražošanas Biria uzņēmumu 
grupas uzņēmumiem, kā arī saistībā ar valsts līdzdalību citā šīs grupas uzņēmumā 
2001. gadā. Komisija ir apšaubījusi, ka abas garantijas ir piešķirtas saskaņā ar apstiprinā
tu reģionālā atbalsta programmu, kā apgalvo Vācija. Komisija ir secinājusi, ka garantiju 
piešķiršanas laikā abi uzņēmumi bija nonākuši grūtībās, un ir apšaubījusi pārstrukturē
šanas atbalsta piešķiršanas nosacījumu izpildi. Attiecībā uz valsts līdzdalību — ņemot 
vērā uzņēmuma smago finansiālo stāvokli — Komisija ir apšaubījusi, ka tā atbilst privā
tā investora principam, kā apgalvo Vācija.

Konas (Slovākija)190

456. Komisija 9. novembrī ir nolēmusi sākt 88. panta 2. punkta procedūru saistībā 
ar Slovākijas nodokļu iestādes veikto Konas s.r.o. nodokļu parāda norakstīšanu saskaņā 
ar t.s. vienošanos ar kreditoriem. Šī lieta atgādina kādu citu lietu, kurā Komisija arī sāka 
oficiālu izmeklēšanu, proti, Frucona lietai Slovākijā. Vispirms Komisija ir secinājusi, ka 
saskaņā ar privātā kreditora principu šā nodokļu parāda norakstīšana ir uzskatāma par 
valsts atbalstu. Daudzas pazīmes ir likušas Komisijai secināt, ka nodokļu iestāde nav 
rīkojusies kā ieinteresēts privāts kreditors (pieejami, bet neizmantoti vērtspapīri, neiz
mantotas atsevišķa kreditora priekšrocības, vispār neizmantoti tiesību aktu piemēroša

�89 Lieta C 38/2005 — Biria uzņēmumu grupa.
�90 C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N �95/2005) — Pārstrukturizācijas atbalsts Konas, Ltd.
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nas nodrošinājuma pasākumi, lai piedzītu nesamaksātos nodokļus). Turpinot izmeklē
šanu, Komisija ir apšaubījusi, ka atbalsts ir uzskatāms par pārstrukturēšanas atbalstu 
saskaņā ar 1999. gada pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmu
mu darbības saglabāšanai un pārstrukturēšanai. Konkrēti Komisija ir apšaubījusi, ka 
atbalsta saņēmēja iesniegto pārstrukturēšanas plānu var uzskatīt par patiesu pārstruktu
rēšanas plānu. Šajā sakarā Komisija ir atzīmējusi — lai gan daži pārstrukturēšanas atbal
sta piešķiršanas nosacījumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atbalstāmā reģionā 
varētu nebūt tik stingri kā parasti, tomēr dalībvalstis nav atbrīvotas no pienākuma pie
šķirt pārstrukturēšanas atbalstu ar nosacījumu, ka uzņēmums īsteno pārstrukturēšanas 
plānu, kura izpilde tiek attiecīgi pārraudzīta.

MG Rover (Apvienotā Karaliste) atbalsta pasākumi191

457. Pēc MG Rover sabrukuma (skatīt arī sadaļu 1.1. par darbības saglabāšanas at
balstu) un tā izraisītās krīzes šā uzņēmuma piegādes ķēdē Apvienotās Karalistes iestādes 
ir ierosinājušas struktūrfondu programmas novirzīšanas pasākumus, lai pirmkārt īste
notu pasākumus, kas tieši ietekmē jaunu darbavietu radīšanu, darbavietu saglabāšanu 
un IKP pieaugumu, ko rada pārstrukturēta ražošana ar augstu pievienoto vērtību. Ap
vienotās Karalistes ierosinājumu kopējais budžets ir aptuveni 87 miljoni sterliņu mārci
ņu. Ierosināto un īstenoto atbalsta pasākumu vidū var minēt Rover piegādes ķēdes mazo 
un vidējo uzņēmumu konsultēšanu; īstermiņa aizdevumu fonda un aizdevumu garanti
ju fonda izveidi; algu subsīdiju programmas izstrādi, lai rosinātu darba devējus, kam ir 
neaizņemtas kvalificētu darbinieku vakances; Eiropas Sociālā Fonda aizdevuma fonda 
izveide ar mērķi palīdzēt par 50 gadiem vecākām personām, kas nevar atrast darbu.
458. Kā valsts atbalsts visi minētie pasākumi ir īstenoti saskaņā ar apstiprinātām 
atbalsta programmām, mazo un vidējo uzņēmumu grupveida atbrīvojuma noteiku
miem, mācību, nodarbinātības un de minimis noteikumiem. Tā kā par šādu atbalstu 
Komisijai iepriekš nav jāziņo, Apvienotās Karalistes iestādēm bija iespējams ātri īstenot 
visus krīzes pārvarēšanai vajadzīgos atbalsta pasākumus.

Huta Stalowa Wola S.A (Polija)192

459. Komisija 23. novembrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar Polijas celtnie
cības mašīnu uzņēmumam Huta Stalowa Wola S.A. piešķirto pārstrukturēšanas atbal
stu. Saskaņā ar Polijas iestāžu viedokli atbalsts ir piešķirts pirms pievienošanās un pēc 
pievienošanās nav uzskatāms par joprojām spēkā esošu. Polija bija paziņojusi par šo 
atbalstu, lai iegūtu tiesisko noteiktību. Komisijas novērtējums liek secināt, ka ne visi at
balsta pasākumi attiecas uz pirmspievienošanās periodu. Daži pasākumi, neprasot Ko
misijas atļauju (valsts saistību norakstīšana), ir īstenoti pēc pievienošanās.

�9� Lieta PN 26/2005 — Reģionālā atbalsta kartes labojumi — MG Rover.
�92 Lieta C 44/2005 — Pārstrukturizācijas atbalsts Huta Stalowa Wola S.A.
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Chemobudowa Kraków (Polija)193

460. Komisija 21. decembrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar Polijas būvuz
ņēmumam Chemobudowa Kraków piešķirto pārstrukturēšanas atbalstu. Paziņotie at
balsta pasākumi ir aptuveni 2,5 miljonu euro liels aizdevums un aptuveni 170 000 euro 
liels atlikts valsts saistību maksājums. Turklāt Polija ir informējusi Komisiju par aptuve
ni 18 apstiprinātiem valsts atbalsta pasākumiem laikposmā no 2001. gada augusta līdz 
2004. gada augustam. Polija apgalvo, ka daļa no tiem atbilst de minimis noteikumiem, 
bet pārējie ir saskaņā ar privātā kreditora principu, t.i., nav uzskatāmi par atbalstu. Ņe
mot vērā sniegto informāciju, Komisijas dienesti ir lielā mērā apšaubījuši uzņēmuma 
turpmāko dzīvotspēju un uzņēmuma paša ieguldījumu pārstrukturēšanas procesā.

2. kuģubūves nozare

Jauninājumu atbalsts

461. Komisija martā ir apstiprinājusi kuģubūves nozares jauninājumu atbalsta 
programmas Vācijā194, Francijā195 un Spānijā196 — tās ir pirmās šāda veida atbalsta prog
rammas, kopš 2004. gada janvārī ir stājušies spēkā jaunie kuģubūves valsts atbalsta no
teikumi (“kuģubūves nozares noteikumi”)197. Visām minētajām programmām ir līdzīga 
struktūra attiecībā uz atbalsta saņēmēju un projektu piemērotību, izmaksu piemērotību 
un procedūras prasībām (piemēram, jauninājumu projektus vērtē neatkarīgi kuģubūves 
eksperti). Pateicoties ciešajai sadarbībai Komisijas un Eiropas kuģubūves nozares star
pā, ir izstrādāti sīki kuģubūves nozares jauninājumu atbalsta noteikumu piemērošanas 
nosacījumi.
462. Jauninājumu atbalstu var piešķirt uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kuģubūvi, 
kuģu remontu un pārbūvi, lai atbalstītu tādu produktu un procesu rūpniecisku izman
tošanu, kuru īstenošana ir saistīta ar tehniskas vai rūpnieciskas neizdošanās risku un 
kuri ir tehnoloģiskā ziņā jauni vai ievērojami ceļ ES kuģubūves nozares tehnoloģiskās 
attīstības līmeni.
463. Vācijas atbalsta programmas kopējais budžets laikposmam no 2005. līdz 
2008. gadam ir gandrīz 27 miljoni euro. Francijas programmas gada budžets ir 25 mil
joni euro. Abu šo programmu termiņš beidzas vēlākais sešus gadus pēc Komisijas ap
stiprinājuma. Spānijas programmas termiņš beidzas 2006. gada 31. decembrī. Vienlai
kus ar jauninājumu atbalstu Spānijas programmā ir paredzēts arī kuģubūves uzņēmumu 
reģionālo ieguldījumu un pētniecības un attīstības atbalsts. Visiem atbalsta veidiem 
kopā programmas gada budžets sasniedz aptuveni 20 miljonus euro.

�93 Lieta N 233/2005 — Pārstrukturizācijas atbalsts Chemobudowa Kraków.
�94 Lieta N 452/2004 — Kuģubūves jauninājumu atbalsts (OV C 235, 23.9.2005.).
�95 Lieta N 429/2004 — Kuģubūves jauninājumu atbalsts (OV C 256, �5.�0.2005.).
�96 Lieta N 423/2004 — Kuģubūves jauninājumu atbalsts (OV C 250, 8.�0.2005.).
�97 OV C 3�7, 30.�2.2003.
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Pagaidu aizsargpasākumi

464. Vēršoties pret Korejas praksi kuģubūves nozarē piemērot negodīgus paņēmie
nus, Padome 2002. gadā izņēmuma kārtā ir apstiprinājusi kuģubūves nozares pagaidu 
aizsargpasākumus198. Pagaidu aizsargpasākumu piemērošanas sākotnējais termiņš bei
dzās 2004. gada 31. maijā, bet Padome to pagarināja līdz 2005. gada 31. maijam.
465. Saskaņā ar pagaidu aizsargpasākumu piemērošanas mehānismu Komisija jan
vārī un februārī ir apstiprinājusi valsts atbalsta programmas Vācijā199, Somijā200 un Poli
jā201. Saskaņā ar šīm programmām kuģubūves uzņēmumi, kas līdz 31. martam bija no
slēguši galīgus līgumus par konteinerkuģu, naftas produktu tankkuģu, ķimikāliju 
tankkuģu un sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģu būvi, bija tiesīgi saņemt tiešu atbalstu 
līdz 6 % of no līguma vērtības, ja bija konkrēti pierādīts, ka šo līgumu par zemāku cenu 
ir vēlējusies noslēgt arī kāda Dienvidkorejas kuģubūvētava. Šo programmu termiņš, kā 
arī citu Komisijas agrāk apstiprinātu pagaidu aizsargpasākumu programmu termiņš ir 
beidzies 31. martā.

Trīs gadu piegādes termiņš

466. Komisija 2005. gadā ir apstiprinājusi divus lūgumus pagarināt trīs gadu piegā
des termiņu, proti, nosacījumu, kas jāievēro, lai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1540/1998, ar ko paredz jaunus noteikumus par atbalstu kuģubūvei202, kuģubūves 
nozarē varētu saņemt līgumsaistību darbības atbalstu. Saistībā ar Grieķijas lūgumu203 ir 
pierādīts, ka Neorion Shipyards S.A. darba programmas izpildes kavēkļi ir pamatoti un 
attaisnojami un tos ir izraisījuši no uzņēmuma neatkarīgi negaidīti ārkārtas apstākļi 
(2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumi ASV un karš Afganistānā un Irākā, kā 
rezultātā samazinājās pieprasījums pēc luksusa kruīza kuģu pakalpojumiem). Komisija 
turklāt ir pārliecinājusies, ka termiņa pagarinājums ir saprātīgs. Saistībā ar Portugāles 
lūgumu204 Komisija ir apstiprinājusi termiņa pagarinājumu uzņēmumam Estaleiros Na-
vais de Viana do Castelo S.A., ņemot vērā attiecīgā kuģa būves tehnisko sarežģītību (pie
mēram, kavēšanās bija radusies tādēļ, ka saskaņā ar kuģa īpašnieka prasībām vajadzēja 
piemērot jaunus tērauda apstrādes standartus).

Attīstības atbalsts

467. Piemērojot kuģubūves nozares noteikumus, Komisija 2. februārī ir apstiprinā
jusi attīstības atbalstu, ko Nīderlande bija piešķīrusi BV Scheepswerf Damen Gorinchem, 
no vienas puses, divu Ganas velkoņu būvei205 un, no otras puses, trīs Vjetnamas meklē

�98 Padomes 2002. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. ��77/2002 (OV L �72, 2.7.2002.). Grozīta ar Padomes 
2004. gada ��. marta Regulu (EK) Nr. 502/2004 (OV L 8�, �9.3.2004.).

�99 Lieta N 23/2005 — Pagaidu aizsargpasākumi kuģubūves nozarē (OV C �3�, 28.5.2005.).
200 Lieta N 39/2005 — Pagaidu aizsargpasākumi kuģubūves nozarē (OV C �3�, 28.5.2005.).
20� Lieta N 8�/2005 — Pagaidu aizsargpasākumi kuģubūves nozarē (OV C �62, 02.7.2005.).
202 OV L 202, �8.7.�998.
203 Lieta N 596/2003 — Neorion kuģubūvētavas (OV C 230, 20.9.2005.).
204 Lieta C 33/2004 (ex N 63/2004) — Divu kuģu trīs gadu piegādes termiņa pagarinājums.
205 Lieta N 450/2004 — Attīstības atbalsts Ganai — velkoņi (OV C �00, 26.4.2005.).
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šanas un glābšanas kuģu būvei206. Turklāt 16. martā un 9. novembrī Komisija ir apstip
rinājusi divus Spānijas attīstības projektus: Bangladešas velkoņa būvi Astilleros de Huel-
va, S.A. kuģubūvētavā207 un Mauritānijas velkoņa būvi Astilleros Zamacona S.A. 
kuģubūvētavā 208.
468. Lai atbalstu, ko piešķir kā attīstības atbalstu jaunattīstības valstīm, varētu uz
skatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu, citu nosacījumu starpā tam ir nepārprotami jāsekmē 
attīstība. Visos iepriekš minētajos gadījumos Komisija ir pārliecinājusies, ka piegādāja
mie kuģi ir apgādāti ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj tiem piedalīties tādās operāci
jās kā lieltonnāžas kuģu pietauvošana, palīdzība kuģiem briesmās, ugunsgrēku dzēšana 
vai dabas katastrofu novēršana.

Kuģubūves finansēšanas garantiju programmas

469. Komisija ir apliecinājusi, ka attiecībā uz kuģubūves finansēšanas garantiju 
programmām tā piemēro konsekventu praksi. Aprīlī Komisija ir aizliegusi kādu Itālijas 
programmu209, savukārt jūlijā kā brīvu no atbalsta Komisija ir atļāvusi īstenot kādu Nī
derlandes programmu210. Itālijas atbalsta programmas aizliegums atkārtoti apstiprina, 
ka kuģubūves nozarē Komisija stingri piemēro konkurences noteikumus. Šīs garantiju 
programmas īstenošana būtu atstājusi ievērojamu negatīvu iespaidu uz konkurējošām 
Eiropas kuģubūvētavām, jo tajā nebijas paredzētas atbilstīgas prēmijas un nebija pienā
cīgi diferencēti riski.
470. Abu lēmumu pamatā ir Komisijas 2003. gadā apstiprinātā Vācijas kuģubūves 
finansēšanas garantiju programma211. Šajā programmā ir pareizi piemērots Komisijas 
Paziņojums par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju 
veidā212, jo šajā programmā ir paredzētas atbilstīgas prēmijas un prēmiju apjoms ir dife
rencēts atbilstīgi riskiem.

Polijas kuģubūvētavas

471. Komisija 1. jūnijā ir nolēmusi sākt procedūru saskaņā ar 88. panta 2. punktu 
saistībā ar pārstrukturēšanas atbalstu Polijas lielākajām Gdiņas, Gdaņskas213 un Ščeci
nas214 kuģubūvētavām. Visas trīs kuģubūvētavas 2002. gadā ir sākušas pārstrukturēšanu 
un izmantojušas dažādu Polijas iestāžu — gan centrālo, gan vietējo — atbalstu. Tā kā 
pārstrukturēšanas process bija daļēji īstenots pirms Polijas pievienošanās ES 2004. gada 

206 Lieta N �85/2005 — Atbalsts Vjetnamas kuģubūves nozarei.
207 Lieta N 5�7/2004 — Kuģubūves nozare — velkonis Bangladešai (OV C �62, 2.7.2005.).
208 Lieta N 436/2005 — Atbalsts Mauritānijai — kuģubūves nozares lēmums.
209 Lieta C 28/03 (ex N 37�/200�) — Kuģubūves nozares garantiju programma.
2�0 Lieta N 253/2005 — Kuģubūves nozares garantiju programma (OV C 228, �7.9.2005.).
2�� Lieta N 5�2/2003 — Vācijas kuģubūves nozares garantiju programmas (OV C 62, ��.3.2004.).
2�2 OV C 7�, ��.3.2000.
2�3 Apvienotās lietas C �7/2005 (ex N �94/2005, ex PL 34/2004) un C �8/2005 (ex N 438/2004) —

Pārstrukturācijas atbalsts Stocznia Gdynia (OV C 220, 8.9.2005).
2�4 Lieta C �9/2005 (ex N 203/2005, ex PL 3�/2004) — Pārstrukturācijas atbalsts Stocznia Szczecinska 

(OV C 222, 9.9.2005.).
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1. maijā, Komisijai vispirms bija jāprecizē sava jurisdikcija šajās lietās. Nedz saskaņā ar 
EK Līgumu, nedz saskaņā ar Pievienošanās līgumu Komisijai nav tiesību veikt atbalsta 
pasākumu izmeklēšanu vai pieprasīt tāda atbalsta piedziņu, kas ir piešķirts pirms pievie
nošanās, ja atbalsta pasākumi pēc pievienošanās vairs nav piemērojami (t.s. “pagātnes 
atbalsts”).
472. Pasākumi, kas nav Komisijas kompetencē, ir pagātnes atbalsts, ko no tā saņē
mējiem nevar piedzīt ar Komisijas lēmumu. Tomēr to ņem vērā galīgajā saderības no
vērtējumā, jo īpaši saistībā ar kritēriju, kurš paredz, ka atbalsts ir jāierobežo līdz mini
mumam, kas ir vajadzīgs, lai atjaunotu uzņēmuma dzīvotspēju. Pārējie pasākumi ir 
uzskatāmi par jaunu atbalstu.
473. Komisija ir apšaubījusi atbalsta saderību ar šajās lietās piemērojamajām  
1999. gada pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu darbības 
saglabāšanai un pārstrukturēšanai. Konkrēti Komisija ir apšaubījusi, ka ar sākto pār
strukturēšanu ir iespējams atjaunot kuģubūvētavu ilgtermiņa dzīvotspēju, jo pārstruk
turēšana ir izpaudusies galvenokārt kā parādu pārstrukturēšana un likviditātes atbalsts. 
Turklāt Komisija ir apšaubījusi, ka konkurences traucējumu kompensēšanas nolūkā ir 
pietiekami samazinātas jaudas un ka atbalsta saņēmēju pašu vai ārēju privātu avotu ie
guldījums pārstrukturēšanas īstenošanā ir pietiekams, lai apliecinātu tirgus dalībnieku 
pārliecību par šo pārstrukturēšanu.

3. tēraudrūpniecības nozare

474. Komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus, kas attiecas uz tēraudrūpniecības 
pārstrukturēšanu jaunajās dalībvalstīs. Lai gan saskaņā ar EK Līguma noteikumiem pār
strukturēšanas atbalsts tēraudrūpniecības nozarei kopumā ir aizliegts, divos Pievienoša
nās līguma protokolos (Protokolā Nr. 2 par Čehijas un Protokolā Nr. 8 par Polijas tē
raudrūpniecības pārstrukturēšanu ) ir paredzētas atkāpes no šā noteikuma. Protokolos 
ir noteikts, ka pārstrukturēšanas valsts atbalstu var piešķirt, pamatojoties uz valsts pār
strukturēšanas plāniem, kuru īstenošanas rezultātā līdz 2006. gadam ir jāatjauno tē
raudrūpniecības uzņēmumu dzīvotspēja. Plānu izpildi pārrauga Komisija215.

Huta Czestochowa (Polija)

475. Komisijas 5. jūlija lēmumā216 ir atzīts, ka Polijas otrā lielākā tēraudrūpniecības 
uzņēmuma Huta Czestochowa pārstrukturēšana nav saistīta ar valsts atbalstu, tādējādi 
paverot iespēju uzņēmumu pārdot. Pārdošana ir daļa no pārstrukturēšanas, un ļauj at
dot parādus uzņēmuma kreditoriem. Komisija bija sākusi izmeklēšanu, jo uzņēmuma 
pārstrukturēšana bija saistīta ar ievērojamu, tostarp valsts kredītu norakstīšanu, lai gan 
saskaņā ar iepriekš minēto tērauda protokolu uzņēmums nebija tiesīgs saņemt valsts 
atbalstu. Pēc visu prasību un atteikšanos rūpīga novērtējuma Komisija ir secinājusi, ka 

2�5 Sīkāka informācija ir sniegta COM(2005) 359 galīgajā redakcijā, 3.8.2005. Otrais pārraudzības ziņo-
jums par tēraudrūpniecības pārstrukturizāciju Čehijā un Polijā. Skatīt arī http://ec.europa.eu/ 
enterprise/steel/index_en.htm

2�6 Lieta C 20/2004 — Huta Czestochowa.
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valsts parādu norakstīšanu var uzskatīt par parastu tirgus praksi, kas līdz ar to nav sais
tīta ar valsts atbalstu. Tomēr Komisija ir secinājusi arī, ka uzņēmumam agrāk piešķirtais 
aptuveni 4 miljonus euro lielais pārstrukturēšanas atbalsts nav likumīgs un ir no uzņē
muma jāpiedzen.
476. Šīs lietas izmeklēšanā Komisija ir turpinājusi piemērot līdzšinējo praksi un 
pārbaudījusi, vai parādu atgūšanā ir izmantots privātā kreditora princips. Uzņēmums 
2003. gadā bija plānojis veikt vispusīgu pārstrukturēšanu, ieskaitot daļēju valsts un ko
merciālo parādsaistību norakstīšanu. Tomēr saskaņā ar iedibinātu tiesu praksi gadīju
mos, kad parādnieks, kam ir finansiālas grūtības, vēlas pārstrukturizēt parādus, lai iz
vairītos no likvidācijas, ikvienam valsts kreditoram ir vismaz rūpīgi jāizsver, kurš 
variants būtu izdevīgāks – saskaņā ar pārstrukturēšanas plānu piedāvātā summa vai 
summa, ko būtu iespējams atgūt pēc uzņēmuma varbūtējās likvidācijas217. Ja likvidācijas 
rezultātā atgūstamā summa pārsniedz pārstrukturēšanas rezultātā atgūstamo summu, 
tad atteikšanās no valsts parādsaistībām ir uzskatāma par valsts atbalstu. Lēmumā ir 
teikts, ka veicot šādu novērtējumu, būtu jāapsver reālistiska bankrota procedūra, ņemot 
vērā, ka bankrota procedūras parasti prasa vairāk laika un līdzekļu nekā pārstrukturēša
na. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, un pēc rūpīgas visu prasību un atteikšanos no
vērtējuma Komisija ir secinājusi, ka valsts parādu norakstīšana ir saskaņā ar parastu 
tirgus praksi un līdz ar to nav uzskatāma par valsts atbalstu.

Divi lēmumi par valsts pārstrukturēšanas plānu grozījumiem

477. Komisija ir pieņēmusi divus lēmumus, apstiprinot jauno dalībvalstu Polijas un 
Čehijas tēraudrūpniecības pārstrukturēšanas plānu grozījumus. Viens no lēmumiem at
tiecas uz Čehijas tēraudrūpniecības uzņēmumu Válcovny Plechu Frýdek–Místek218, bet otrs 
ir pieņemts saistībā ar Polijas lielāko tēraudrūpniecības uzņēmumu Mittal Steel Poland219.

4. valsts apraides un platjoslas pakalpojumi un kinoindustrija

Platjoslas pakalpojumi

478. Pamatojoties uz 2004. gadā pieņemtajiem pirmajiem lēmumiem par valsts at
balstu platjoslas pakalpojumiem, Komisija ir apstiprinājusi virkni projektu, kuros plat
joslas infrastruktūras un pakalpojumu finansēšanai ir paredzēts izmantot valsts atbal
stu. Apvienotās Karalistes220, Spānijas221 un Austrijas222 projektu mērķis ir nodrošināt 
platjoslas pakalpojumus lauku un attālākajos rajonos, kur tie līdz šim nav bijuši pieeja
mi. Valsts atbalsts palīdzēs likvidēt elektronisko pakalpojumu pieejamības plaisu starp 
apgabaliem, kur ātrgaitas interneta pieslēgums jau ir ierīkots, un apgabaliem, kur tas vēl 

2�7 Spriedums lietā T-�52/99 Hamsa, 2002, Recueil II-3049. lpp., �68. punkts.
2�8 Lieta N 600/2004 — Ražošanas jaudu samazinājuma apstiprinājums VPFM (OV C �76, �6.7.2005.).
2�9 Lieta N �86/2005 — Mittal Steel Poland — IBP grozījumi.
220 Lieta N 57/2005 — Platjoslas pakalpojumu atbalsts Velsai. Komisijas lēmums, �.6.2005.; lieta 

N 267/2005 — Lauku rajonu platjoslas pakalpojumu projekts. Komisijas lēmums, 5.�0.2005.
22� Lieta N 583/2004 — Banda ancha en zonas rurales y aisladas. Komisijas lēmums, 6.4.2005.
222 Lieta N 263/2005 — Breitband Kärnten. Komisijas lēmums, 20.�0.2005.
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nav pieejams. Tātad tas atbilst ES politikas mērķiem223. Izmeklējot šīs lietas, Komisija ir 
atzinusi — lai gan pastāv valsts atbalsts, iestādes ir pierādījušas, ka iejaukšanās pasāku
mi ir bijuši vajadzīgi un ka tie ir īstenoti proporcionāli, piemērojot daudzskaitlīgus pie
sardzības pasākumus. Tādēļ Komisija ir secinājusi, ka valsts atbalsts nerada vispārējas 
nozīmes konkurences traucējumus un līdz ar to saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakš
punktu ir uzskatāms par saderīgu. Jāatzīmē, ka šajos gadījumos, lai izslēgtu pārmērīgu 
kompensāciju un panāktu proporcionalitāti, svarīga nozīme ir bijusi atklātām un nedis
kriminējošām konkursa izsludināšanas procedūrām.
479. Francijā Komisija ir izmeklējusi lietu par atklātas platjoslas infrastruktūras fi
nansēšanu Limuzīnā224, kur reģionālās iestādes ir atbalstījušas atklātas platjoslas infra
struktūras un vairumtirdzniecības pakalpojumu izveidi ģeogrāfiskā apgabalā, kur pār
klājums un pakalpojumu piedāvājums šķita nepietiekami. Komisija ir piekritusi, ka 
pasākums atbilst vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu definīcijai, un, tā 
kā bija ievēroti Altmark Tiesas spriedumā225 noteiktie kritēriji, Komisija ir atzinusi, ka 
piešķirtais valsts finansējums nav uzskatāms par valsts atbalstu. Šo lēmumu Pirmās in
stances tiesā ir apstrīdējis UPC France226.
480. Komisija 20. oktobrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu, lai novērtētu, vai optiskās 
šķiedras kabeļu tīkla izveides valsts finansējums Nīderlandes pilsētā Apingedamā atbilst 
ES valsts atbalsta noteikumiem227. Šis ir pirmais gadījums, kad Komisija ir sākusi oficiā
lu izmeklēšanu saistībā ar valsts atbalstu platjoslas pakalpojumu nodrošinājuma jomā, 
apšaubot pasākuma saderību ar valsts atbalsta noteikumiem. Šīs lietas iznākums, visti
camāk, ietekmēs līdzīgus projektus visā Eiropā.

Zemes ciparu televīzija (DVB-T) (Austrija un Vācija)

481. Pārejai no analogās apraides uz ciparu apraidi (“pārslēgšanās uz ciparu aprai
di”) ir lielas priekšrocības, jo tā paver efektīvākas radiofrekvenču spektra izmantošanas 
un plašākas translācijas iespējas. Līdz ar to var rasties jauni un labākas kvalitātes pakal
pojumi, paplašinās patērētāju izvēles iespējas un pietuvinās Lisabonas stratēģijas mērķi. 
Virkne dalībvalstu ir sākušas īstenot ciparu apraides ieviešanas atbalsta programmas.
482. Komisija 16. martā ir pieņēmusi pirmo lēmumu par valsts atbalstu ciparu ap
raides pakalpojumiem, un tas attiecas uz Austrijas Digitalisierungsfonds228. Kad Austri
jas iestādes paziņošanas procesā bija būtiski mainījušas plānoto atbalsta pasākumu, Ko
misija nolēma necelt iebildumus. Pārmaiņu rezultātā ir panākts, ka pasākums atbilst 
tehnoloģiju neitralitātes principam, t.i., tam nav piešķirtas nevajadzīgas un nepamatotas 
privilēģijas salīdzinājumā ar konkurējošām zemes ciparu apraides (DVB-T) televīzijas 
platformām. Pasākums sastāv no dažādiem apakšpasākumiem: ar ciparu televīziju sais
tītu eksperimentālu projektu un pētniecības pasākumu finansiāls atbalsts, patērētājiem 

223 Piemēram, e-Eiropa 2005 rīcības plāns un i2010 iniciatīva.
224 Lieta N 382/2004, Komisijas lēmums, 3.5.2005.
225 Lieta C-280/00 Altmark Trans, 2003, Recueil I-7747. lpp.
226 Lieta T-367/05 UPC pret Komisiju.
227 Lieta C 35/2005 — Platjoslas pakalpojumi Apingedamā. Komisijas lēmums, 20.�0.2005.
228 Lieta N 622/2003 — Digitalisierungsfonds, Komisijas lēmums, �6.3.2005.
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izdevīga ciparu apraides uztvērēju pārdošanas cenu politika, dotācijas uzņēmumiem 
novatorisku ciparu apraides pakalpojumu izstrādei un subsīdijas apraides sabiedrībām, 
lai segtu translācijas papildu izmaksas, kas rodas, televīzijai paralēli raidot gan analoga
jā, gan ciparu režīmā (“vienlaicīgās translācijas posms”).
483. Komisija 9. novembrī ir pieņēmusi negatīvu galīgo lēmumu saistībā ar DVB-T 
subsīdijām Vācijas BerlīnesBrandenburgas federālajā zemē229. Komisija ir nolēmusi, ka 
aptuveni 4 miljonus euro lielās, komerciālām apraides sabiedrībām piešķirtās subsīdijas 
par DVB-T tīkla izmantošanu nav saderīgas ar kopējo tirgu, un noteikusi, ka apraidītā
jiem jau izmaksātā atbalsta daļa (aptuveni puse no kopējās summas) ir jāatmaksā.
484. Iepriekš nepaziņojot Komisijai, BerlīnesBrandenburgas zemes mediju iestāde 
(Mabb) bija piešķīrusi subsīdijas komerciālām apraides sabiedrībām, piemēram, RTL un 
ProSiebenSat.1, lai daļēji segtu to translācijas izmaksas, raidot 2002. gada oktobrī eksplua
tācijā nodotajā DVB-T tīklā. Apraidītāji savukārt bija apņēmušies vismaz piecus gadus 
izmantot DVB-T tīklu, kura licence bija piešķirta uzņēmumam T-Systems. Pēc kabeļu tīk
lu operatoru sūdzībām Komisija 2004. gada jūlijā ir sākusi oficiālu izmeklēšanu. Tās rezul
tātā Komisija ir secinājusi, ka, piešķirot subsīdijas, Mabb ir pārkāpusi EK Līgumā paredzē
tos konkurences noteikumus. Atbalsts nav piešķirts, lai segtu konkrētas pārslēgšanās 
izmaksas, turklāt tas ir piešķirts jau pēc tam, kad bija panākta vienošanās par pārslēgšanos. 
Bez objektīva pamatojuma Mabb ir piešķīrusi dažāda lieluma finansējumu apraides sa
biedrībām, neņemot vērā, ka tās jau izmanto priekšrocības, saņemot bezmaksas ciparu 
apraides licences, kas ļauj izmantot lielākas translācijas jaudas ar zemākām izmaksām 
translācijai vienā kanālā. Turklāt, ignorējot tehnoloģiju neitralitātes principu, DVB-T tīkls 
ar subsīdiju palīdzību netieši ir nonācis priviliģētā stāvoklī salīdzinājumā ar konkurējošām 
televīzijas platformām, piemēram, kabeļu un satelīta televīziju.
485. Lēmumā Komisija ir atzinusi — ja pārslēgšanos uz ciparu televīziju atstāj pil
nīgā pašplūsmā, tā var aizkavēties, tādēļ valsts iejaukšanās var nākt par labu. Tomēr 
dalībvalstīm ir jāpierāda, ka atbalsts ir vispiemērotākais instruments, ka tā apjoms ir 
ierobežots līdz vajadzīgajam minimumam un ka tas nerada nevajadzīgus konkurences 
traucējumus. BerlīnesBrandenburgas atbalsta gadījumā nav ievērots neviens no šiem 
nosacījumiem. Komisija ir atzinusi, ka pastāv zināmas tirgus nepilnības, vienlaikus at
zīstot, ka atbalstu nevar uzskatīt nedz par piemērotāko, nedz vajadzīgāko šo problēmu 
risināšanas instrumentu. Komisijas lēmumu ir apstrīdējusi Vācija, FAB Fernsehen aus 
Berlin un Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Ciparu televīzijas dekodētāji (Itālija)

486. Komisija 21. decembrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar ciparu televī
zijas dekodētāju subsīdijām, ko 2004. un 2005. gadā ir piešķīrusi Itālija. Pasākumi pa
redz vairāk nekā 200 miljonu euro lielas valsts dotācijas uzņēmumiem, kas iepērk zemes 
ciparu tehnoloģiju programmu uztveršanas dekodētājus.

229 Lieta C 25/2004 — Zemes ciparu televīzija (DVB-T) Berlīnes-Brandenburgas federālajā zemē, Komi-
sijas lēmums, 9.��.2005.
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487. Lai gan Komisija atbalsta pāreju uz ciparu televīziju un augstu vērtē savietoja
mību, piešķirot valsts atbalstu, ir jācenšas izvairīties no nevajadzīgiem konkurences 
traucējumiem starp zemes, kabeļu un satelīta televīzijas platfomām. Šajā gadījumā, pie
šķirot subsīdijas, nav ievērots tehnoloģiju neitralitātes princips, jo satelīta apraides de
kodētāju iegādei subsīdijas nav piešķirtas. Tādējādi var rasties konkurences traucējumi, 
jo īpaši maksas televīzijas tirgū, kur līdz ar subsīdijām būtu atvieglināta zemes ciparu 
apraides operatoru piekļuve.
488. Vienlaikus ar jautājumiem, kas skar pārslēgšanos uz ciparu apraidi un tehno
loģiju neitralitātes principu, lēmumā ir apskatīta arī 87. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
paredzēto izņēmumu piemērošana gadījumos, kad pasākumiem nav sociāls raksturs, un 
valsts atbalsts kā uzņēmumiem netieši piešķirtas privilēģijas.

Licenču maksa

489. Valsts apraides sabiedrības Francijā, Itālijā un Spānijā var saņemt licenču mak
su, lai finansētu tām uzticētos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumus. Šāda li
cenču maksa ir uzskatāma par pastāvošu atbalstu, jo tās piešķiršanas mehānismi ir iedi
bināti, pirms iesaistītajās valstīs bija stājies spēkā EEK Līgums, un kopš tā laika nav 
būtiski mainījušies.
490. Veicot pastāvoša atbalsta izmeklēšanas procedūru ar mērķi nodrošināt šajās 
valstīs spēkā esošo licenču maksas mehānismu saderību ar konkurences noteikumiem, 
Komisija ir oficiāli ieteikusi minētajām valstīm īstenot atbilstīgus pasākumus230 un ir 
saņēmusi visu trīs valstu piekrišanu. Ieteiktajiem pasākumiem ir jānodrošina šādu prin
cipu ievērošana: valsts un privātām apraides sabiedrībām komerciālos, piemēram, tele
vīzijas reklāmas tirgos ir jākonkurē ar vienādiem nosacījumiem; valsts apraides sabied
rību finansējums nedrīkst pārsniegt to minimumu, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
pienācīgu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzdevumu izpildi, to nedrīkst nepamato
ti izmantot komercdarbībā (šķērssubsīdijas) un tam ir jābūt pārredzamam. Turklāt Spā
nijas valsts iestādes ir apņēmušās turpmāk atcelt valsts apraides sabiedrību neierobežo
tās valsts garantijas. Ņemot vērā iesaistīto dalībvalstu apņemšanos īstenot ieteiktos 
pasākumus, Komisija ir izbeigusi šo trīs lietu izmeklēšanu.

Informācijas pieprasījums saistībā ar pastāvošu atbalstu

491. Komisija 3. martā ir pieprasījusi Vācijai, Īrijai un Nīderlandei sniegt paskaid
rojumus231 par valsts apraides sabiedrību funkcijām un finansējumu. Pēc vairākās sūdzī
bās minētu argumentu pārbaudes Komisija sākotnēji ir secinājusi, ka pašreizējā finansē
šanas sistēma šajās dalībvalstīs vairs neatbilst ES noteikumiem, kas paredz, ka 

230 Lieta E �0/2005 (Francija) — Licenču maksa, Komisijas lēmums, 20.4.2005. Lieta E 9/2005 (Itālija) 
— Finanšu pasākumi un citi pasākumi — RAI, Komisijas lēmums, 20.4.2005. Lieta E 8/2005 (Spānija) 
— Spānijas valsts apraides sabiedrība RTVE, Komisijas lēmums, 20.4.2005.

23� Padomes �999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/�999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 
EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.�999., �. lpp.).
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dalībvalstis nedrīkst piešķirt subsīdijas, kuras varētu radīt konkurences traucējumus 
(EK Līguma 88. pants).
492. Šī izmeklēšana atspoguļo Komisijas vispārējo nostāju, kas prasa nodrošināt 
vajadzīgo pārredzamību, lai varētu novērtēt valsts finansējuma proporcionalitāti un no
vērst tādas uzņēmējdarbības šķērssubsidēšanu, kas saskaņā ar Komisijas 2001. gada pa
ziņojumu par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu valsts apraides sabiedrībām232 nav 
saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Izmeklēšanā nav apšaubītas Amsterda
mas Līguma Protokolā par valsts apraides sabiedrībām atzītās dalībvalstu privilēģijas 
organizēt un finansēt valsts apraides sabiedrību darbību.
493. Piemērojot tādu pašu nostāju kā līdzīgā finansēšanas sistēmu izmeklēšanā 
Francijā, Itālijā, Spānijā un Portugālē, Komisija ir pieprasījusi, lai Vācija, Īrija un Nīder
lande ievēro tieši tos pašus principus: skaidri definēt sabiedriskajiem pakalpojumiem 
atvēlēto finansējumu, nošķirt sabiedrisko pakalpojumu jomas un cita veida uzņēmēj
darbības grāmatvedību un izveidot atbilstīgus mehānismus, lai novērstu pārmērīgas sa
biedrisko pakalpojumu kompensācijas. Dalībvalstīm ir arī jāgādā, lai valsts apraides 
sabiedrību komercdarbība atbilstu tirgus principiem. Visbeidzot, ir jābūt neatkarīgai 
(valsts) iestādei, kas kontrolē šo noteikumu izpildi.
494. Vācijā un Nīderlandē saņemtās sūdzības liek pievērsties arī jaunu problēmu 
risinājumu meklējumiem, piemēram, jautājumam par valsts apraides sabiedrību tieš
saistes pakalpojumu finansējumu. Komisijai nav iebildumu, ka, pildot savus sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju uzdevumus, valsts apraides sabiedrības piedāvā arī tiešsaistes 
pakalpojumus. Tomēr lēmumus par šādu tiešsaistes pakalpojumu apjomu un finansēju
mu no valsts līdzekļiem nedrīkst atstāt pašu valsts apraides sabiedrību ziņā — šādi lē
mumi ir jāpieņem iesaistītajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka attiecīgie tiešsaistes 
pakalpojumi apmierina tās pašas sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vaja
dzības, ko tradicionālās apraides pakalpojumi.
495. Trīs iesaistītās dalībvalstis ir iesniegušas pirmos apsvērumus saistībā ar Komi
sijas sākotnējo viedokli. Komisija ar šīm valstīm ir sākusi apspriest, kā būtu jāmaina 
valsts apraides sistēmas, lai valsts apraides sabiedrību funkcijas un finansējums kļūtu 
labāk pārredzams. Ja dalībvalstis piekritīs īstenot ieteiktos pasākumus, Komisija oficiāli 
izbeigs šo lietu izmeklēšanu.

Atbalsts jauna starptautisko ziņu kanāla izveidei Francijā233

496. Pamatojoties uz 86. panta 2. punktu, Komisija 7. jūnijā ir apstiprinājusi atbal
sta piešķiršanu jauna, Francijas iestāžu ierosināta starptautisko ziņu kanāla izveides fi
nansēšanai. Veicot sīku izpēti, Francijas iestādes centās pierādīt, ka projekts atbilst EKT 
Altmark lietā pieņemtajā spriedumā izklāstītajiem kritērijiem un tādējādi nav saistīts ar 
valsts atbalstu. Tomēr Komisija ir secinājusi, ka izpētes rezultāti nav pietiekami pārlieci
noši. Īpašu uzmanību Komisija ir pievērsusi apstāklim, ka nav atbilstīga standarta, ar ko 

232 Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu valsts apraides sabiedrībām (OV 
C 320, �5.��.200�.).

233 Lieta N 54/2005 — Starptautisko ziņu kanāls CFII, Komisijas lēmums, 7.6.2005.
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varētu salīdzināt un novērtēt jauno kanālu paredzētās izmaksas. Tādēļ nav iespējams 
secināt, vai budžeta projekts atspoguļo labi vadīta un pienācīgi aprīkota uzņēmuma iz
maksas.
497. Tādēļ Komisija ir secinājusi, ka projekta finansējums ir saistīts ar valsts atbal
stu. Tomēr Komisija ir atzinusi, ka projekts neliek šaubīties par to, ka tiks ievēroti 
86. panta 2. punkta principi. Secinot, ka pastāv šādas garantijas, Komisija ir ņēmusi vērā 
projekta īpatnības, proti, jaunā kanāla mātesuzņēmumi ir Francijas valsts apraides sa
biedrība France Télévision un Francijas lielākā komerciālā apraides sabiedrība TF1. Un 
projektā ir iekļauti sīki izstrādāti noteikumi, kas paredz, ka gadījumā, ja kanāla darbība 
nesīs peļņu, mātesuzņēmumi nevarēs nepamatoti iegūt šīs peļņas daļu. Turklāt Komisija 
ir pārliecinājusies, ka projektā ir paredzēti piesardzības pasākumi, lai novērstu risku, ka 
savā komercdarbībā (piemēram, reklāmas jomā) un attiecībā uz saviem akcionāriem 
jaunais uzņēmums varētu nerīkoties atbilstīgi parastai tirgus praksei.

5. Banku nozare

Hessicher Investitionsfonds (Vācija)234

498. Komisija 6. septembrī ir atļāvusi Hesenes federālās zemes speciālā Hesenes 
Investīciju fonda (HIF) pārnesi uz Vācijas reģionālo valsts banku Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) pasīva neierobežotas atbildības partnera statusā. Pārneses rezultātā 
nepieaug nedz Helaba likviditāte, nedz tās ieņēmumi. Tomēr fonda pārnese nostiprina 
Helaba pašu kapitāla bāzi. Komisija ir secinājusi, ka ar Hesenes federālo zemi saskaņotā 
atlīdzība par aktīviem atbilst ieguldījumu atdevei, uz ko varētu cerēt privāts investors. 
Tādēļ 87. panta 1. punkta nozīmē šis darījums nav uzskatāms par valsts atbalstu.

Divu Vācijas banku kapitāla palielinājums

499. Komisija 6. septembrī ir atļāvusi kopumā par aptuveni 1,2 miljardiem euro 
palielināt valsts akcionāru kapitālu divām Vācijas reģionālajām valsts bankām (Landes-
banken) HSH Nordbank235 (556 miljoni euro) un BayernLB236 (640 miljoni euro). Kapi
tāla palielinājuma nolūks bija nostiprināt abu banku pamatkapitālu. Šis darījums ir no
ticis pēc tam, kad 18. jūlijā bija atcelts uz reģionālajām valsts bankām attiecināmais 
valsts tiesību garantiju mehānisms, un pēc tam, kad HSH un BayernLB (un vēl piecas 
reģionālās valsts bankas) bija atmaksājušas ar Komisijas 2004. gada 20. oktobra lēmumu 
par nelikumīgu un nesaderīgu atzītu valsts atbalstu. Komisija ir novērtējusi, vai kapitāla 
palielinājuma nosacījumi atbilst nosacījumiem, ko būtu pieņēmis privāts investors, ie
guldot līdzekļus līdzīgā privātā uzņēmumā, ja šis privātais investors darbotos parastos 
tirgus apstākļos (t.i., Komisija ir piemērojusi tirgus investora principu). Komisija ir se
cinājusi, ka sagaidāmā ieguldījumu atdeve tiešām ir tāda, uz kādu varētu cerēt privāts 
investors, un līdz ar to atzinusi, ka ieguldījumi nav uzskatāmi par valsts atbalstu.

234 Lieta N 248/2004 — Hessicher Investitionsfonds, Komisijas lēmums, 6.9.2005.
235 Lieta NN 7�/2005 — HSH Nordbank kapitāla palielinājums, Komisijas lēmums, 6.9.2005.
236 Lieta NN 72/2005 — BayernLB kapitāla palielinājums, Komisijas lēmums, 6.9.2005.
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6. reģionālais atbalsts

Atsevišķs reģionālais atbalsts

500. Pārbaudot atsevišķu reģionālo atbalstu, t.i., atbalstu, ko piešķir ārpus valsts at
balsta programmām, tieši pamatojoties uz EK Līguma nosacījumiem, Komisija ņem 
vērā, ka šajā gadījumā pastāv lielāks konkurences traucējumu risks nekā tad, ja atbalstu 
piešķir, pamatojoties uz apstiprinātām reģionālā atbalsta programmām. Lai atsevišķu 
reģionālo atbalstu varētu atzīt par saderīgu ar iekšējo tirgu, saskaņā ar Reģionālā atbal
sta pamatnostādņu 2. sadaļu237 tā pierādītajai pozitīvajai ietekmei uz attiecīgā reģiona 
attīstību ir jābūt lielākai nekā atbalsta izraisītajiem konkurences traucējumiem.

Reģionālās attīstības atbalsts SABIC (Nīderlande)238

501. Komisija 2. februārī ir apstiprinājusi 4,2 miljonus euro lielu ieguldījumu atbal
stu Saūda Arābijas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumam SABIC šā uzņēmuma galvenā 
Eiropas biroja atvēršanai Nīderlandē. Lai gan tas ir atsevišķs atbalsts natūrā, Komisija ir 
atzinusi tā saderību ar kopējo tirgu, jo Nīderlandes iestādes ir spējušas pierādīt, ka iegul
dījumi ievērojami iespaidos visa ar ķīmisko rūpniecību tradicionāli saistītā reģiona at
tīstību. Šo atzinumu neietekmē arī apstāklis, ka ieguldījumi ir paredzēti galvenā biroja 
atvēršanai, nevis ražošanas jaudu palielināšanai. Piešķirot šo atbalstu, ir ievēroti arī visi 
pārējie reģionālā atbalsta pamatnostādnēs minētie nosacījumi.

Lignit Hodonín (Čehija)239

502. Komisija 20. jūlijā ir apstiprinājusi atsevišķu reģionālo atbalstu, kas ir piešķirts 
saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu atbalstāmā Čehijas reģionā izvietotas 
brūnogļu raktuves apsaimniekošanas uzņēmumam Lignit Hodonín. Atbalsta summa ir 
155,5 miljoni Čehijas kronu (5 miljoni euro), un tas ir paredzēts jaunu brūnogļu iegulu 
izstrādes ieguldījumu segšanai un palīdzēs nodrošināt 350 tiešas darbavietas pārsvarā 
lauksaimnieciskā reģionā, kur valda liels bezdarbs un ir strukturālas grūtības. Ņemot 
vērā brūnogļu tirdzniecības īpatnības un Lignit Hodonín salīdzinoši zemo ražošanas lī
meni, šajā konkrētajā gadījumā atbalsta negatīvais iespaids uz konkurenci un uz tirdz
niecību starp dalībvalstīm ir diezgan neievērojams. Komisija ir apstiprinājusi šo atseviš
ķo atbalstu kā saderīgu ar kopējo tirgu, jo tā ietekme uz reģiona sociālo kohēziju un 
saimniecisko attīstību pārsniedz tā radītos konkurences traucējumus.

Kronoply (Vācija)240

503. Pamatojoties uz 1998. gada Daudznozaru noteikumiem, Komisija 2001. gadā 
ir apstiprinājusi aptuveni 35 miljonus euro liela ieguldījumu atbalsta piešķiršanu Vācijas 

237 Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes (OV C 74, �0.3.�998.).
238 Lieta N 492/2004 — Reģionālās attīstības atbalsts SABIC (OV C �76, �6.7.2005.).
239 Lieta N 597/2004 — Lignit Hodonín, s.r.o. (OV C 250, 8.�0.2005.).
240 Lieta C 5/04 — Atbalsts Kronoply GmbH.
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Brandenburgas federālās zemes Kronoply ražotnei, kas izgatavo orientēto šķiedru plāt
nes (galvenokārt celtniecībā izmantojamus koka paneļus). Vācija 2003. gadā paziņoja, 
ka vēlas palielināt šo atbalstu par aptuveni 4 miljoniem euro. Pamatojot šādu palielinā
jumu, Vācija ir apgalvojusi, ka Komisijas sākotnējā lēmuma pamatā ir nepareiza infor
mācija par tirgus apstākļiem, un pieprasījusi, lai Komisija no jauna novērtē tirgus situā
ciju un palielina atbalsta maksimālo summu.
504. Komisija 2004. gadā ir sākusi oficiālu izmeklēšanu, lielā mērā apšaubot, ka pa
sākums ir vajadzīgs un ka tas sekmēs reģionālo attīstību, jo ražotnes izveide jau bija 
pabeigta. Galīgajā 21. septembra lēmumā Komisija nav atkāpusies no viedokļa, ka Kro-
noply ražotne ir dzīvotspējīgs komerciāls uzņēmums, jo pēc 2001. gadā apstiprinātās 
mazākās atbalsta summas piešķiršanas Kronoply ir turpinājis darboties.
505. Tā kā papildu atbalsts šajā gadījumā nesekmētu reģionālo attīstību, Komisija ir 
secinājusi, ka 87. panta 2. un 3. punktā paredzētie izņēmumi nav piemērojami. Tādēļ 
paziņotais papildu atbalsta pasākums ir uzskatāms par nesaderīgu darbības atbalstu un 
no tā īstenošanas ir jāatsakās.

E-Glass (Vācija)241

506. Pamatojoties uz 1998. gada Daudznozaru noteikumiem, Vācijas iestādes 
2003. gada decembrī bija paziņojušas par ieguldījumu atbalsta piešķiršanu saskaņā ar 
87. panta 3. punkta a) apakšpunktu atbalstāmā Vācijas SaksijasAnhaltes federālās 
zemes Ostervedingenas reģionā izvietotam uzņēmumam E-Glass AG. Projekta mērķis 
bija jaunas primārā stikla ražotnes celtniecība. Komisija 20. aprīlī ir apstiprinājusi atbal
sta projektu, nosakot saderīgās izmaksas 121 miljona euro apmērā un atbalsta intensitā
ti 35 % no atbalsta dotācijas bruto ekvivalenta.
507. Vācijas iestādes 2004. gada rudenī informēja Komisiju, ka sākotnējā paziņoju
mā ir sniegta nepareiza informācija par EGlass īpašniekiem. Šo informāciju Komisija 
bija izmantojusi lēmuma pamatojumā, lai noteiktu atbalsta saņēmējus un attiecīgo tirgu. 
Tā kā šī jaunā informācija var ietekmēt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, tad 
saskaņā ar Procedūras regulas 9. pantu tā ir uzskatāma par izšķirīgu lēmuma pamatoju
ma faktoru242. Tādēļ Komisijai ir jāsāk oficiāla izmeklēšanas procedūra, lai noskaidrotu, 
vai sākotnējais lēmums ir jāatceļ un jāpieņem jauns, pareizs lēmums. Komisija aprīlī ir 
pieņēmusi lēmumu par oficiālās izmeklēšanas procedūras sākumu un 2006. gada pir
majā pusē plāno pieņemt galīgu lēmumu.

Glunz (Vācija)243

508. Komisija 2001. gada 25. jūlijā bija pieņēmusi lēmumu necelt iebildumus saistī
bā ar Glunz AG un OSB Deutschland GmbH piešķirto 69,8 miljonus euro lielo atbalstu, 
lai izveidotu kokapstrādes centru, kas sastāv no divām apvienotām ražotnēm un ražo 

24� Lieta C �2/2005 — E-glass AG.
242 Padomes �999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/�999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 

EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.�999., �. lpp.).
243 Lieta C 28/2005 — Atbalsts Glunz AG (OV C 263, 22.�0.2005.).
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orientēto šķiedru plātnes un skaidu plātnes. Ieguldījumu projektu bija paredzēts īstenot 
saskaņā ar 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu atbalstāmā Vācijas SaksijasAnhaltes fe
derālās zemes Netgauas reģionā. Novērtējums ir veikts, pamatojoties un 1998. gada 
Daudznozaru noteikumiem.
509. Pēc konkurenta celtas prasības izmeklēšanas ar 2004. gada 1. decembra sprie
dumu PIT Komisijas lēmumu ir atcēlusi. Kā galvenais arguments ir minēts apstāklis, ka 
Komisija ir analizējusi tikai ar jaudu izmantošanu saistīto informāciju, bet nav pievērsu
si uzmanību informācijai par šķietamo patēriņu, lai noteiktu, vai attiecīgajā tirgū nav 
vērojama lejupslīde. Pēc sīkas analīzes Komisija 20. jūlijā ir pieņēmusi jaunu lēmumu 
par oficiālas izmeklēšanas procedūras sākumu, jo īpaši tādēļ, ka maksimāli pieļaujamās 
atbalsta intensitātes novērtējums un attiecīgā tirgus definēšana ir saistīta ar grūtībām.

Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodošanas nodokļa mājokļu būves uzņēmumiem 
Berlīnē (Vācijā)244

510. Saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem Komisija 23. novembrī ir aizliegusi īs
tenot Vācijas ierosināto atbalsta programmu, kas paredzēja uzņēmumu apvienošanās 
un pārņemšanas gadījumos Berlīnes darba tirgus reģionā atbrīvot mājokļu būves uzņē
mumus no nekustamā īpašuma nodošanas nodokļa. Pasludinātais programmas mērķis 
ir rekonstruēt mājokļu tirgu Berlīnes darba tirgus reģionā, jo šo tirgu raksturo pārmē
rīgs piedāvājums. Tā kā šīs programmas mērķis nav tikai nabadzīgie rajoni, kur pastāv 
augsts sociālās atstumtības līmenis, Komisija uzskata, ka nodokļu atbrīvojums, kas skar 
visu Berlīni, ir nesamērīgs, un tā rezultātā radušos konkurences traucējumus nevar at
taisnot saskaņā ar EK Līguma 87. panta 1. punktu. Programmas daļas, kas skar Vācijas 
pārējās jaunās federālās zemes (Brandenburgas, MeklenburgasPriekšpomerānijas, Sak
sijas, SaksijasAnhaltes un Tīringenes federālo zemi) Komisija jau ir apstiprinājusi.
511. Cīņa ar nabadzību tās fiziskajās izpausmēs un nabadzīgo pilsētvides rajonu 
atveseļošana ES arvien vairāk kļūst par politikas prioritāti. Tādēļ, ievērojot ES saimnie
ciskās un sociālās kohēzijas mērķus, kas paredz mazināt dažādu reģionu atšķirības, Ko
misija ir apstiprinājusi atbalsta programmas, pamatojoties tieši uz 87. panta 3. punkta c) 
apakšpunktu. Komisija ir atzinusi, ka daudzās, tostarp pašās plaukstošākajās, ES pilsētās 
ir nabadzīgi rajoni, proti, rajoni, ko raksturo sociāla atstumtība un nabadzība tās fizis
kajās izpausmēs — infrastruktūras, mājokļu un sadzīves ērtību trūkums. Šajā gadījumā 
tomēr Komisija pēc veiktās izmeklēšanas ir atzinusi, ka Vācijas ierosinātā programma 
nav samērojama ar tās mērķi, jo priekšrocības varētu izmantot visi mājokļu būves uzņē
mumi, kam pieder nekustamie īpašumi Berlīnes darba tirgus reģionā, kamēr atveseļoša
na ir vajadzīga tikai atsevišķiem rajoniem.
512. Komisija 2004. gada decembrī ir nolēmusi neiebilst pret tām programmas da
ļām, kas skar citas Vācijas jaunās federālās zemes. Programma attiecībā uz šīm zemēm 
ir apstiprināta, ņemot vērā īpašās grūtības, ar ko šīm zemēm nākas saskarties, kā arī ie
robežotos konkurences traucējumus un gaidāmo pozitīvo ietekmi uz mājokļu tirgu.

244 Lieta C 40/2004 — Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodošanas nodokļa mājokļu būves uzņē-
mumiem jaunajās federālajās zemēs.
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Somijas24� un Grieķijas24� reģionālā valsts atbalsta kartes labojumi

513. Saskaņā ar Reģionālā atbalsta pamatnostādņu 5. punkta 6. apakšpunktu pierā
dot, ka salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem reģioniem sociāli ekonomiskais stāvoklis šajos 
reģionos ir pasliktinājies, Somija un Grieķija ir paziņojušas par atbalsta intensitātes la
bojumiem dažos atbalstāmajos reģionos.
514. Komisija ir piekritusi atbalsta intensitātes palielinājumam saskaņā ar 87. panta 
3. punkta c) apakšpunktu atbalstāmajā Somijas VakkaSuomi reģionā no 16 % TDE247 
līdz 20 % TDE un saskaņā ar 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu atbalstāmajā Grieķijas 
Dramas un Kavalas reģionā no 33,2 % līdz 50 % TDE un no 45,5 % līdz 50 % TDE atka
rībā no projektu veida. Šīs labotās reģionālā valsts atbalsta kartes paliek spēkā līdz 
2006. gada beigām, kad ir paredzēts pārskatīt visu dalībvalstu reģionālā valsts atbalsta 
kartes.

7. pētniecības un attīstības un jauninājumu atbalsts

Atsevišķs P&A atbalsts BIAL (Portugāle)248

515. Komisija 5. jūlijā ir nolēmusi neiebilst pret atsevišķa P&A atbalsta piešķiršanu 
Portugāles farmācijas nozares uzņēmumam Portela & Cª, SA (labāk pazīstams kā 
BIAL).
516. Portugāles valdība ir piešķīrusi BIAL 45,2 miljonus euro dotācijas, lai atbalstī
tu centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanas līdzekļu P&A projektu. Projekta īstenoša
na ilgs piecus gadus (no 2004. līdz 2008. gadam), un tās laikā ir paredzētas medikamen
tu izmēģinājuma paraugu pārbaudes ar dzīvniekiem un cilvēkiem. Projekts ir saistīts ar 
rūpniecisko pētniecību un pirmskonkurences attīstības pasākumiem gan Portugālē, gan 
citās valstīs.
517. Konkrēti Komisija ir secinājusi, ka projekta īstenošanas posmi un saderīgās 
izmaksas atbilst kritērijiem, ko paredz P&A noteikumi, ka atbalsta intensitāte atbilst 
spēkā esošajiem intensitātes sliekšņiem un ka atbalsts nenoliedzami sekmē P&A, jo īpa
ši ņemot vērā ar ambiciozo projektu saistītos lielos riskus.

P&A atbalsts aeronautikas nozarei (Itālija)249

518. Pēc kādas sūdzības saņemšanas Komisija ir nolēmusi izmeklēt 13 ar Itālijas aero
nautikas nozari saistītus un saskaņā ar Itālijas likumu Nr. 808/85 finansējamus projektus, ko 
Komisija ir apstiprinājusi jau 1986. gadā. Komisija 2003. gada oktobrī nolēma sākt izmeklē
šanu saistībā ar sešiem projektiem. Komisijas šaubas bija saistītas galvenokārt ar pētniecības 
darba posmiem, atbalsta intensitāti un tā veicinošo ietekmi uz P&A.

245 Lieta N 33�/2004 — Somijas reģionālā valsts atbalsta kartes labojumi (2000.–2006. g.) (OV C 223, 
�0.9.2005.).

246 Lieta N 236/2005 — Grieķijas reģionālā valsts atbalsta kartes labojumi.
247 Tīrais dotāciju ekvivalents.
248 Lieta N �26/2005 — Atsevišķs P&A atbalsts BIAL (OV C 275, 8.��.2005).
249 Lieta C 6�/2003 — Itālijas aeronautikas likums Nr. 808/85 (OV C 252, �2.�0.2005.).



147

III — Valsts atbalsta kontrole

519. Sešu projektu izmeklēšana nav kliedējusi Komisijas aizdomas. Gluži pretēji, ir 
radušās nopietnas šaubas par likuma Nr. 808/85 piemērošanu, piemēram, attiecībā uz 
konkrētām aizdevuma pamatkapitāla atmaksas modalitātēm. Šīm modalitātēm ir liela 
nozīme, novērtējot atbalsta saderību, jo gadījumos, kad pamatkapitāls nav jāatmaksā, 
atbalsta dotāciju bruto ekvivalents ir lielāks nekā tad, ja nav jāatmaksā tikai procenti. 
Atbalsta dotāciju bruto ekvivalentam ir izšķirīga nozīme, nosakot atbalsta intensitāti, 
savukārt atbalsta intensitātei ir noteicoša loma, lemjot par atbalsta atbilstību nosacīju
miem, ko paredz Kopienas P&A valsts atbalsta noteikumi250.
520. Turklāt Komisija ir paudusi nopietnas aizdomas, ka pastāv vēl cits nepaziņots 
liela apjoma atsevišķs atbalsts. Šīs jaunās aizdomas pārsniedz 2003. gada oktobrī sāktās 
izmeklēšanas jomu ne vien tādēļ, ka tās attiecas uz jautājumiem ārpus šīs izmeklēšanas 
jomas, bet arī tāpēc, ka tās sniedzas tālāk par sešām izmeklējamajām lietām.
521. Ņemot vērā visus šos apstākļus, Komisija 22. jūnijā ir nolēmusi paplašināt 
88. panta 2. punkta procedūras jomu un veikt izmeklēšanu arī saistībā ar aizdomām par 
aizdevuma pamatkapitāla atmaksas modalitātēm un iespējamo cita nepaziņota liela ap
joma atsevišķa atbalsta pastāvēšanu, un saistībā ar šīm aizdomām izmeklēt visu likuma 
Nr. 808/85 piemērošanu. Paplašinātā izmeklēšana tomēr attiecas tikai uz piemērošanu 
civillietās.

Atbalsts jaunizveidotiem vai ar tehnoloģijām saistītiem maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (Vācija)2�1

522. Komisija 3. maijā ir apstiprinājusi Vācijas atbalsta programmu, kas paredz pie
šķirt aptuveni 120 miljonu euro gadā jaunizveidotiem vai ar tehnoloģijām saistītiem 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri izmanto tehnoloģiju centru, inkubatoru un 
rūpniecisko centru pakalpojumus. Saskaņā ar projektu ir paredzēts piešķirt valsts atbal
stu šādu centru izveidei un attīstībai, bet uzņēmumi, kas izmanto centru pakalpojumus, 
būtu netieši labumguvēji.
523. Lēmumā sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru, ko Komisija ir pieņēmusi 
2004. gada 18. februārī, ir apšaubīta pasākuma saderība ar kopējo tirgu, jo Vācija nebija 
pietiekami paskaidrojusi, vai ar valsts atbalstu ir saistīti visi programmas posmi, jo īpaši 
centru īpašnieki un mazie un vidējie uzņēmumi, kas izmanto centru pakalpojumus, vai 
arī viss atbalsts ir novirzīts tikai mazo un vidējo uzņēmumu labā. Kamēr notika oficiālā 
izmeklēšanas procedūra, Vācija grozīja sākotnējo paziņojumu, nodrošinot, ka visu at
balstu iegūs uzņēmumi, kas izmanto centru pakalpojumus. Tā kā Vācija ir apņēmusies 
ievērot visas prasības, ko paredz Komisijas regulas par de minimis atbalstu252 un atbalstu 
maziem un vidējiem uzņēmumiem253, Komisija ir secinājusi, ka atbalsts neradīs konku

250 OV C 45, �7.02.�996.
25� Lieta C 3/2004 — Tehnoloģiju centri (OV L 295, ��.��.2005.).
252 Komisijas 200�. gada �2. janvāra Regula (EK) Nr. 69/200� par EK Līguma 87. un 88. panta piemēro-

šanu de minimis atbalstam (OV L �0, �3.�.200�., 30. lpp.).
253 Komisijas 200�. gada �2. janvāra Regula (EK) Nr. 70/200� par EK Līguma 87. un 88. panta piemēro-

šanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L �0, �3.�.200�., 33. lpp.), 
grozīta ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).
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rences traucējumus vienotajā tirgū un tādēļ ir uzskatāms par saderīgu ar EK Līguma 
87. pantu. Apstiprinātā pasākuma pamatā ir II daļas 7. punkts Vācijas pamatnostādņu 
plānā saskaņā ar vienoto darba programmu apvienotajai federālās valdības/pavalstu 
programmai reģionālās tautsaimniecības struktūras pilnveidei, un tas ir spēkā līdz  
2006. gada 31. decembrim.

Investbx (Apvienotā Karaliste)2�4

524. Komisija 20. oktobrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saskaņā ar 88. panta 2. punk
tu saistībā ar Apvienotās Karalistes ierosinājumu piešķirt 3,8 miljonus sterliņu mārciņu 
(aptuveni 4,38 miljonus euro) pašu kapitāla ieguldījumu tirgus Investbx izveidei Rietum
midlendā. Investbx ir iecerēts kā starpniecības birža, kas tuvina mazos un vidējos uzņēmu
mus un investorus ar mērķi atvieglināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pamatkapitā
la iegūšanu — ir paredzēts ar elektroniskas platformas palīdzību izveidot praktisku forumu, 
kur būs iespējams pirkt un pārdot un/vai izdot jaunas akciju paketes, kuru vērtība ir robe
žās no 500 000 sterliņu mārciņām (aptuveni 730 000 euro) līdz 2 miljoniem sterliņu mār
ciņu (aptuveni 2,9 miljoniem euro). Finansējumu 3,8 miljonu sterliņu mārciņu apmērā 
šim projektam nodrošina Rietummidlendas reģionālās attīstības iestāde Advantage West 
Midlands (AWM). Šis finansējums ir paredzēts vienīgi Investbx izveidei un tā darbības 
nodrošinājumam. Apvienotā Karaliste apgalvo, ka nekas no šiem līdzekļiem netiks pār
skaitīts nedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nedz investoriem. Pēc pieciem gadiem 
AWM vai nu pārdos savas Investbx akcijas, vai to slēgs.
525. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes teikto, šis pasākums ir vērsts pret tirgus ne
pilnībām, kam par iemeslu ir neprecīza informācija gan par piedāvājumu, gan pieprasī
jumu. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, meklējot finanšu tirgū atbilstošu finansēju
mu, parasti nākas sastapties ar grūtībām, savukārt investoriem rodas grūtības iegūt 
piemērotu un uzticamu informāciju par potenciālajiem ieguldījumu saņēmējiem. Ap
vienotā Karaliste apgalvo, ka Investbx ir pilnīgi jauns projekts, kas nodrošinās pakalpo
jumus, kuri pašlaik tirgū netiek piedāvāti. Tomēr Ofex īpašnieki (Ofex ir neatkarīgs tir
gus Apvienotajā Karalistē, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu akciju 
tirdzniecību) ir sūdzējušies Komisijai, ka Ofex šis pasākums ietekmēs negatīvi. Ofex 
īpašnieki apgalvo, ka viņu uzņēmums jau darbojas un gatavojas paplašināt darbību tajā 
pašā tirgus daļā, kur plāno darboties Investbx.
526. Lēmumā par oficiālas izmeklēšanas procedūras sākumu Komisija ir paudusi 
viedokli, ka pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu Investbx 87. panta 1. punkta no
zīmē, tomēr sākotnēji nešķiet, ka investori vai mazie un vidējie uzņēmumi, kas izmantos 
Investbx pakalpojumus, būs atbalsta labumguvēji. Tomēr Komisija ir paziņojusi par no
domu turpināt izmeklēšanu, lai noskaidrotu valsts atbalsta klātbūtni investoru un iegul
dījumu saņēmēju līmenī.
527. Attiecībā uz projekta atbilstību Komisija ir paudusi šaubas par tā saderību ar 
87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, jo īpaši ņemot vērā saņemto sūdzību, un ir paziņo
jusi, ka vēlas sīkāk pārbaudīt, vai pasākuma mērķis ir novērst konkrētas tirgus nepilnī

254 Lieta N 373/2005 — Investbx (OV C 288, �9.��.2005.).
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bas, vai atbalsta instruments vēršas pret konstatētajām tirgus nepilnībām un vai konku
rences traucējumi un iespaids uz tirdzniecību ir ierobežots, lai nodrošinātu, ka šā 
atbalsta pasākuma iznākums nav pretrunā Eiropas kopējām interesēm.

Uzņēmumu kapitālfondi (Apvienotā Karaliste)2��

528. Saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem Komisija 3. maijā ir apstiprinājusi 
projektu ar mērķi izveidot visā Apvienotajā Karalistē mazo un vidējo uzņēmumu ris
ka kapitāla fondus. Projekta mērķis ir palielināt mazo un vidējo uzņēmumu pašu ka
pitāla finansējuma apjomu. Licencētos Uzņēmumu kapitālfondos (UKF) būs apvieno
ti privāti un valsts līdzekļi, ko mazie un vidējie uzņēmumi varēs izmantot pašu 
kapitāla finansējumam. Valsts līdzekļus izmantos tikai kā sviru privātu līdzekļu labāka 
izlietojuma sekmēšanai, un UKF tie būs jāatmaksā ar procentiem, tostarp pārskaitot 
valstij arī daļu peļņas.
529. Apvienotās Karalistes priekšlikumā minēto ieguldījuma daļu vērtība ir ro
bežās no 250 000 sterliņu mārciņām (357 000 euro) līdz 2 miljoniem sterliņu mār
ciņu (2,9 miljoniem euro). Šī summa pārsniedz Komisijas Paziņojumā par valsts 
atbalstu un riska kapitālu256 minēto maksimālo ieguldījuma daļu summu. Paziņoju
mā ir teikts, ka šādos gadījumos attiecīgajai dalībvalstij ir jāpierāda tirgus nepilnību 
pastāvēšana.
530. Komisija 2004. gada maijā ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saskaņā ar 88. pan
ta 2. punktu, lai dotu ieinteresētām trešām pusēm iespēju paust savu viedokli par fak
tisko pašu kapitāla nepietiekamību. Komisija ir saņēmusi apsvērumus no divdesmit 
ieinteresētajām pusēm, un no tiem izriet, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Visos apsvē
rumos ieinteresētās puses ir paudušas pozitīvu attieksmi pret Apvienotās Karalistes 
priekšlikumu un ir to atbalstījušas. Saskaņā ar apsvērumos pausto vienoto viedokli 
pašu kapitāla nepietiekamība ir vismaz 3 miljoni euro. Tā kā šādi darījumi ir saistīti ar 
salīdzinoši lielām izmaksām, privāti riska kapitāla investoru uzņēmumi nav ieintere
sēt ieguldīt “mazas” pašu kapitāla summas un labprātāk iesaistās lielākos darījumos. 
Tā rezultātā mazu un vidēju darījumu sektorā finansējums ir nepietiekams, un tas 
kavē jaunu uzņēmumu dibināšanu, izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu. Par šādu 
tendenci liecina ne vien šajā pašā tirgū aktīvu privātu riska kapitāla fondu pārstāvju 
sniegtie apsvērumi, bet arī teorētiski pētījumi un no citām dalībvalstīm saņemta in
formācija. Tādējādi pašu kapitāla pieaugošo nepietiekamību var uzskatīt par visas Ei
ropas problēmu.
531. Ņemot vērā, ka visi pārējie Paziņojumā par valsts atbalstu un riska kapitālu 
minētie nosacījumi ir ievēroti, Komisija ir izbeigusi oficiālo izmeklēšanas procedūru, 
pieņemot galīgu lēmumu un secinot, ka saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu 
Uzņēmumu kapitālfondi ir uzskatāmi par saderīgiem ar kopējo tirgu.

255 Lieta C �7/2004 — Uzņēmumu kapitāla fondi.
256 Komisijas Paziņojums par valsts atbalstu un riska kapitālu (OV C 235, 2�.8.200�.).
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Izgudrojumu un jauninājumu programma jaunizveidotu novatorisku uzņēmumu at-
balstam (Apvienotā Karaliste)2�7

532. Komisija 20. oktobrī saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ir apstiprināju
si 35,3 miljonus euro liela riska kapitāla fonda izveidi, lai atbalstītu Apvienotajā Karalis
tē jaunizveidotus novatoriskus mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus. Apvienotās 
Karalistes NESTA (Valsts dotācijas zinātnei, tehnoloģijām un mākslai) izgudrojumu un 
jauninājumu programma ir izstrādāta, lai izveidotu riska kapitāla fondu, kas nodrošina 
ar pašu kapitālu un pašu kapitālam pielīdzināmu kapitālu jaunizveidotus mikrouzņē
mumus un mazos uzņēmumus, palīdzot šiem uzņēmumiem tikt galā ar finansējuma 
atrašanas grūtībām. Pašu kapitāla nepietiekamība rodas tādēļ, ka nereti minētie uzņē
mumi vēl praktiski nav izveidoti un sākotnējo ieguldījumu posmā privāti investori ie
saistās nelabprāt.
533. Piešķirot fonda līdzekļus, ir paredzēts ievērot divpakāpju sistēmu. Programma 
paredz, ka pirmās pakāpes jeb sākotnējos ieguldījumus līdz 217 000 euro var piešķirt 
bez privāta kapitāla iesaistes, bet stingri pamatojoties uz peļņas principu. Visi turpmākie 
jeb otrās pakāpes ieguldījumi nāk no privātiem investoriem ar pilnīgi vienādiem nosa
cījumiem (pari passu). Piemērojot šādu kārtību, programmas īstenotāji cer celt mazo un 
vidējo uzņēmumu pievilcību t.s. “biznesa eņģeļu” un citu sākotnējā kapitāla investoru 
acīs un palīdzēt šiem uzņēmumiem iegūt lielāku papildu finansējumu no privātiem avo
tiem, tādējādi pēc iespējas samazinot valsts sektora atbalstu.
534. Komisijas novērtējumā ir secināts, ka pasākums palīdzēs pārvarēt ar mazo un 
vidējo uzņēmumu pašu kapitāla nepietiekamību saistītās īpašās problēmas šādu uzņē
mumu izveides un darbības sākotnējos posmos. Iespējamais negatīvais iespaids uz 
tirdzniecību un konkurenci ir neievērojams, samērīgs un neizbēgams, lai varētu īstenot 
programmas mērķus. Tā kā pasākumā ir ievēroti visi pārējie Komisijas Paziņojumā par 
valsts atbalstu un riska kapitālu minētie nosacījumi, Komisija ir atzinusi tā saderību ar 
87. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

8. vides aizsardzības un enerģijas taupības atbalsts

Viļņu un paisuma un bēguma elektrostacijas (Apvienotā Karaliste)2�8

535. Komisija 20. oktobrī ir apstiprinājusi 58,8 miljonu euro vērtu Apvienotās Ka
ralistes paziņotu viļņu un paisuma un bēguma elektrostaciju atbalsta projektu. Lai šāda 
veida projekti dotu pienācīgu atdevi, tiem vajag salīdzinoši lielu ieguldījumu atbalstu un 
lielu darbības atbalstu. Šajā gadījumā, piešķirot darbības atbalstu, ir ievēroti vides aiz
sardzības atbalsta pamatnostādnēs minētie noteikumi259. Lai gan, piešķirot ieguldījumu 
atbalstu, attiecīgie vides pamatnostādņu noteikumi nav strikti ievēroti, Komisija ir ņē
musi vērā, ka, piešķirot ieguldījumu atbalstu papildu darbības atbalsta veidā, noteikumi 
būtu ievēroti. No saimnieciskā viedokļa raugoties, pasākums atbilst vides aizsardzības 

257 Lieta NN 8�/2005 — NESTA izgudrojumu un jauninājumu programma.
258 Lieta N 3�8/2005 — Viļņu un paisuma un bēguma elektrostacijas.
259 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai (OV C 37, 3.2.200�., 3. lpp.).
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sekmēšanas minimuma noteikumiem, tas neparedz pārmērīgas kompensācijas elek
trostaciju ierīkotājiem un ieguldījumu un darbības atbalsta dalījums nerada nevajadzī
gus elektroenerģijas tirgus darbības traucējumus. Turklāt programmas rezultātus ir pa
redzēts plaši popularizēt. Tādēļ atbalstu tomēr var atzīt par saderīgu, tieši pamatojoties 
uz 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Darbības atbalsts bīstamo atkritumu apsaimniekošanai (Nīderlande)2�0

536. Komisija 22. jūnijā ir apstiprinājusi darbības atbalstu 47,3 miljonu euro apmērā 
laikposmam no 2002. līdz 2005. gadam Nīderlandes bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumam AVR (Roterdama). Atbalsts ir kompensācija, lai segtu ar Nīderlandes izcel
smes bīstamo atkritumu pienācīgu apsaimniekošanu saistītas vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu sniedzēju izmaksas. Saskaņā ar ES atkritumu apsaimniekošanas 
tiesisko regulējumu ar atbalsta palīdzību ir nodrošinātas pietiekamas vietējās atkritumu 
apsaimniekošanas jaudas. Tā kā attiecīgo atkritumu daudzums arvien vairāk samazinājās, 
dramatiski bija pieaugušas valsts izmaksas. Tādēļ Nīderlandes iestādes bija nolēmušas pie
likt punktu atbalsta sistēmai un slēgt atkritumu apsaimniekošanas iekārtas. Faktiski liela 
daļa no apstiprinātā atbalsta bija vajadzīga, lai segtu ar iekārtu priekšlaicīgu slēgšanu sais
tītās papildu izmaksas. Taču 2,4 miljonus euro lielo atbalstu, lai kompensētu atkritumu 
iegūšanas izmaksas, Komisija ir atzinusi par nesaderīgu. Šāda iegūšana sekmētu atkritu
mu iznīcināšanu, nevis to pārstrādi, un salīdzinājumā ar konkurentiem nostādītu AVR 
priviliģētā stāvoklī. Nesaderīgais atbalsts no tā saņēmējiem ir piedzīts.

Vides aizsardzības atbalsts trīs hlora ražošanas uzņēmumiem (Itālija)

537. Komisija 16. martā un 26. jūnijā ir apstiprinājusi vides aizsardzības atbalsta 
piešķiršanu trīs Itālijas hlora ražotājiem Solvay Rosignano, Altair Chimica un Tessender-
lo261 ar mērķi ieguldīt papildu līdzekļus šajās ražotnēs, lai izbeigtu hlora ražošanu ar 
dzīvsudraba tehnoloģiju un ieviestu tā saukto membrānu tehnoloģiju, kurā dzīvsudrabu 
neizmanto. Solvay Rosignano piešķirtais 13,5 miljonus euro atbalsts, kas papildina šā 
uzņēmuma 48 miljonu euro ieguldījumus, aptuveni 5 miljoni euro, kas papildina Altair 
Chimica plānotos 13,5 miljonu euro ieguldījumus, kā arī 5,7 miljoni euro, kas papildina 
Tessenderlo 19 miljonus euro ieguldījumus — katra no šīm atbalsta summām veido 30 % 
no atbilstīgajām ieguldījumu izmaksām, kam jāpieskaita Altair Chimica 10 % papildu 
atbilstīgās izmaksas, jo Altair ir pieskaitāms pie vidējiem uzņēmumiem. Komisija ir at
zinusi, ka pasākumi sekmē Lisabonas stratēģijas ilgtspējas mērķa sasniegšanu, jo ļauj 
izvairīties no turpmākām vides aizsardzības izmaksām, un pilnīgi saskan gan ar ES jan
vārī ierosināto stratēģiju, kas paredz samazināt dzīvsudraba piesārņojumu, gan ar vides 
aizsardzības atbalsta pamatnostādnēm.

260 Lieta C 43/2003 — Atbalsts AVR.
26� Lieta N 345/2004 — Vides aisardzības atbalsts Solvay Rosignano, (OV C �76, �6.7.2005.); lieta 

N 346/2004 — Vides aisardzības atbalsts Altair Chimica (OV C �3�, 28.5.2005.) un lieta N 356/2004 
— Vides aisardzības atbalsts Tessenderlo, Itālija (OV C 223, �0.9.2005.).
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Volvo (Zviedrija)2�2

538. Komisija 1. jūnijā ir apstiprinājusi vides aizsardzības atbalstu 85 miljonu 
Zviedrijas kronu (9 miljonu euro) apmērā par labu Volvo Lastvagnar AB. Ceļot jaunu 
pārklājuma un krāsošanas rūpnīcu, Volvo bija ieguldījis papildu 245 miljonus Zviedrijas 
kronu (26 miljonus euro) nolūkā pilnveidot ar trokšņa un ātri gaistošu organisku savie
nojumu emisiju saistīto ES standartu ievērošanu. Komisija ir atzinusi, ka atbalsts 35 % 
apmērā no šā papildu vides aizsardzības ieguldījuma ir uzskatāms par saderīgu ar kopē
jo tirgu, jo tas rosina uzņēmumu samazināt piesārņojumu un sekmē Kopienas ilgtspējī
gas ražošanas mērķa sasniegšanu.

Alumīnija oksīda ražošana (Francija, Īrija un Itālija)2�3

539. Komisija 7. decembrī ir beigusi oficiālās izmeklēšanas procedūru saistībā ar 
atbalstu, kas trim Francijas, Īrijas un Itālijas uzņēmumiem ir piešķirts kā pilnīgs atbrī
vojums no akcīzes nodokļa minerāleļļām, ko izmanto par kurināmo alumīnija oksīda 
ražošanā. Saskaņā ar Kopienas vides aizsardzības pamatnostādnēs minētajiem darbības 
atbalsta noteikumiem daļējs atbrīvojums no šāda akcīzes nodokļa ir pieļaujams, bet ga
dījumos, kad samazinājums skar Kopienas nodokli, atbalsta saņēmējiem ir jāmaksā vis
maz saskaņotais Kopienas nodokļa minimums, lai rosinātu atbalsta saņēmējus uzlabot 
vides aizsardzību. Tādēļ Komisija ir atzinusi, ka laikposmā līdz 2003. gada 31. decem
brim piešķirtais atbrīvojums līdz 13 euro par 1 000 kilogramiem264 nav saderīgs ar Ko
pējo tirgu. Lai ievērotu tiesiskās paļāvības principu, Komisija attiecīgajām dalībvalstīm 
ir devusi rīkojumu piedzīt tikai no 2002. gada 3. februāra līdz 2003. gada 31. decembrim 
saņemto nesaderīgo atbalstu, t.i., atbalstu, kas ir saņemts pēc tam, kad Komisija bija 
publicējusi lēmumu par oficiālās izmeklēšanas procedūras sākšanu.
540. Kopš Padomes Direktīvas 2003/96/EK265 piemērošanas sākuma, t.i., kopš 
2004. gada 1. janvāra, vairs nepastāv akcīzes nodokļa minimums, ar ko apliek elektrolī
zes un metalurģijas procesos, tostarp alumīnija oksīda ražošanā, izmantojamos energo
produktus. Šajos apstākļos saskaņā ar iepriekš minētajiem vides aizsardzības atbalsta 
noteikumiem atbalsta saņēmējiem ir jāmaksā vismaz ievērojama valsts nodokļa daļa. 
Komisija tādēļ apšauba pilnīgā atbrīvojuma saderību ar kopējo tirgu un ir pagarinājusi 
šīs lietas izmeklēšanu attiecībā uz laikposmu pēc 2004. gada 1. janvāra.

Oglekļa dioksīda nodokļa samazinājums (Slovēnija)2��

541. Komisija 23. novembrī ir beigusi izmeklēšanas procedūru un saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem apstiprinājusi Slovēnijas projektu, kas paredz piešķirt oglekļa di

262 Lieta N 75/2005 — Vides aisardzības atbalsts Volvo Trucks (OV C 230, 20.9.2005.).
263 Lietas C 78/200�, C 79/200� un C 80/200�.
264 Padomes Direktīvas 92/82/EEK par minerāleļļām uzlikto akcīzes nodokļu likmju tuvināšanu 6. pants 

(OV L 3�6, 3�.�0.�992., �9. lpp.). Atbalsts ir apstiprināts ar secīgiem Padomes lēmumiem.
265 Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par no-

dokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (OV L 283, 3�.�0.2003., 5�. lpp.).
266 Lieta C 44/2004.
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oksīda nodokļa samazinājumu koģenerācijas staciju apsaimniekotājiem, mazas energo
ietilpības uzņēmumiem, kas ir iesaistījušies ES emisiju tirdzniecības sistēmā, un uzņē
mumiem, kas ir noslēguši brīvprātīgas vienošanās par vides aizsardzību.
542. Slovēnijas tiesību akti, kas reglamentē nodokļu uzlikšanu oglekļa dioksīdam, ir 
saskaņoti ar vides aizsardzības valsts atbalsta pamatnostādnēm267, kā arī ar direktīvu par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem268. Katru gadu samazinot nodokļu atlaides, pasā
kums ļauj atbalsta saņēmējiem vieglāk pielāgoties valsts vides nodokļu sistēmai. Projek
ta īstenošana beidzas 2009. gadā un, sākot ar 2010. gadu, nodokļu atlaides vairs nav 
spēkā.
543. Nodokļu likme, ko maksā minēto nodokļu atlaižu saņēmēji, kas ir iesaistījušies 
ES emisiju tirdzniecības sistēmā, ir augstāka par Kopienas saskaņoto energoproduktu 
nodokļu zemāko likmi.

Darbības atbalsts biodegvielas ražošanai

544. Galvenokārt akcīzes nodokļa samazinājuma veidā Komisija 2005. gadā ir ap
stiprinājusi paziņotās atbalsta programmas biodegvielas ražošanai Austrijā269, Čehijā270, 
Igaunijā271, Ungārijā272, Itālijā273, Īrijā274, Lietuvā275, Zviedrijā276 un Beļģijā277.

9. mācību, nodarbinātības un mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts

545. Kopš 2001. gada sākuma ir stājušās spēkā mazo un vidējo uzņēmumu, mācību 
un nodarbinātības grupveida atbrīvojuma regulas278. Regulas deklarē noteiktas valsts 
atbalsta kategorijas par saderīgām ar Līgumu, ja tās atbilst noteiktien nosacījumiem, un 
atbrīvo tās no prasības par iepriekšēju paziņošanu un Komisijas apstiprinājumu. Tikai 
2005. gadā vien bija 197 pasākumi, par kuriem dalībvalstis iesniedza informācijas la
pas279 saskaņā ar grupveida atbrīvojumu MVU, 70 saskaņā ar grupveida atbrīvojumu 
attiecībā uz mācībām un 26 saskaņā ar grupveida atbrīvojumu attiecībā uz nodarbinātī

267 OV C 37, 3.2.200�.
268 Padomes Direktīva 2003/96/EK.
269 Lieta NN 43/04.
270 Lietas N 206/04 un N 223/05.
27� Lieta N 3�4/05.
272 Lieta N 427/04.
273 Lieta N 582/04.
274 Lieta N 599/04.
275 Lieta N 44/05.
276 Lieta N �87/04.
277 Lieta N 334/05.
278 Valsts atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem — Komisijas 200�. gada �2. janvāra Regula (EK) 

Nr. 70/200� (OV L �0, �3.�.200�.), grozīta ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) 
Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004.); mācību atbalsts — Komisijas 200�. gada �2. janvāra Regula (EK) 
Nr. 68/200� (OV L �0, �3.�.200�.), grozīta ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) 
Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004.); nodarbinātības atbalsts — Komisijas 2002. gada �2. decembra 
Regula (EK) Nr. 2204/2002 (OV L 337, �3.�2.2002.).

279 Mehānisms, ko paredz grupveida atbrīvojuma regula un kas aizstāj prasību par paziņošanu.
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bu. Kopš šo atbrīvojuma regulu ieviešanas ir ievērojami samazinājies paziņoto pasāku
mu skaits, kuri ietilpst kādā no šīm mērķa jomām. Dažkārt tomēr Komisijai nākas pa
dziļināti izmeklēt kādu paziņotu atbalsta pasākumu vai nelikumīgu atbalsta pasākumu.

Itālijas arodizglītības sistēmas reforma (Itālija)280

546. Izmeklējot 2002. gadā saņemtu sūdzību par nelikumīgi piešķirtu atbalstu orga
nizācijām, kuru pārziņā ir Pjemontas provinces arodizglītības sistēma, ir noskaidrojies, 
ka šī atbalsta programma attiecas uz visas Itālijas arodizglītības sistēmu, jo tās pamatā ir 
valsts tiesību aktu noteikumi. Tādēļ, pieņemot lēmumu sākt oficiālu izmeklēšanas pro
cedūru, Komisija ir nolēmusi paplašināt novērtējumu, iekļaujot valsts shēmu.
547. Pasākuma mērķis ir palīdzēt atbalsta saņēmējiem izpildīt zināmas, ar pašreizē
jo Itālijas arodizglītības sistēmas reformu saistītas kvalitātes prasības. Atbalsta saņēmēji 
ir gan valsts, gan privātas, gan peļņas, gan bezpeļņas organizācijas, un atbalsta dotācijas 
ir piešķirtas, lai kompensētu dažādas saņēmēju izmaksas. Turklāt šīs iestādes darbojas 
arodizglītības jomā gan Itālijas valsts izglītības sistēmā (institucionāla sociāli orientēta 
individuāla arodapmācība), gan brīvā tirgū, organizējot arodapmācību uzņēmumos un 
uzņēmumu darbinieku vidū. Darbība valsts izglītības sistēmā, arī pamatojoties uz attie
cīgo ES tiesu praksi, nav uzskatāma par saimniecisku darbību. Turklāt atbalsta saņēmē
jiem ir jāievēro atsevišķas grāmatvedības prasība, lai būtu nošķirtas abu veidu darbības 
izmaksas un attiecīgi saņemtās atbalsta summas.
548. Ņemot vērā iepriekš teikto, 28. februārī pieņemtajā galīgajā lēmumā Komisija 
ir secinājusi, ka izmeklējamo pasākumu liela daļa nav saistīta ar saimniecisko darbību, 
tādēļ šo pasākumu izmaksu kompensācijas nav uzskatāmas par valsts atbalstu. Tomēr ar 
saimniecisko darbību saistītu pasākumu valsts finansējumu Komisija ir atzinusi par 
valsts atbalstu. Komisija ir secinājusi, ka saskaņā ar mācību un nodarbinātības atbalsta 
grupveida atbrīvojuma regulu daļa atbalsta ir uzskatāma par saderīgu, bet pārējais at
balsts ir nesaderīgs, tādēļ Komisija ir devusi rīkojumu šo atbalstu no tā saņēmējiem 
piedzīt.

Ford uzņēmums Genkē (Beļģija)281

549. Beļģijas iestādes 22. jūnijā ir paziņojušas par nodomu piešķirt mācību atbalstu 
Ford Motor Company ietilpstošajam uzņēmumam Ford-Werke GmbH, kas atrodas Gen
kē, Beļģijā. Paredzētais atbalsts ir atsevišķs Flāmu Kopienas piešķirts 12,28 miljonus 
euro liels atbalsts, lai trīs gadus (no 2004. līdz 2006. gadam) segtu saderīgas izmaksas. 
Kopējās saderīgās mācību projekta izmaksas ir 33,84 miljoni euro (projektā ir paredzēta 
speciālā un vispārējā apmācība). Komisija ir sākusi oficiālu izmeklēšanas procedūru, 
nopietni apšaubot plānotā atbalsta saderību ar mācību atbalsta regulas nosacījumiem. 
Komisija šaubās gan par atsevišķu izmaksu atbilstību (jo īpaši saistībā ar atbalsta veici
nošo ietekmi), gan par ierosināto izdevumu klasifikāciju (“vispārējā apmācība” pretstatā 
“speciālajai apmācībai”).

280 Lieta C 22/2003 — Mācību iestāžu reforma.
28� Lieta N 33�/2005 — Ford Genk.
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Reģionālā ražošanas nodokļa atlaides (Itālija)282

550. Komisija 7. decembrī ir apstiprinājusi saskaņā ar konkurences likumu 
(14/03/2005 Nr. 80) Itālijā piešķirtās uzņēmumu nodokļu atlaides. Projekts paredz pie
šķirt uzņēmumiem Itālijas reģionālā ražošanas nodokļa atlaides, un tā mērķis ir sekmēt 
jaunu darbavietu izveidi, jo īpaši Itālijas dienvidos. Projekta budžeta izmaksas (netiešās 
izmaksas) sasniedz aptuveni 846 miljonus euro.
551. Pasākuma mērķis ir sekmēt darbavietu izveidi, samazinot uzņēmumu darba
spēka izmaksas tādējādi, ka līdz ar katru jaunas darbavietas izveidi samazinās attiecīgā 
uzņēmuma reģionālā ražošanas nodokļa gada pamatlikme. Uzņēmumi, kas darbojas 
atbalstāmos reģionos, var saņemt lielākas nodokļu atlaides. Aprēķinot jaunizveidoto 
darbavietu tīro skaitu, saskaņā ar projekta noteikumiem ņem vērā tikai noslēgtos bez
termiņa darba līgumus — tas palīdz nodrošināt jaunizveidoto darbavietu stabilitāti un 
zināmu ilgtspējību.
552. Tiesa ir saņēmusi pieprasījumu sniegt prejudiciālu nolēmumu ar reģionālo ra
žošanas nodokli saistītā lietā — tai ir jāizšķir, vai reģionālais ražošanas nodoklis atbilst 
ES aizliegumam par valsts apgrozījuma nodokļiem, kas nav PVN. Tomēr tas nekavē 
Komisiju pieņemt lēmumu saistībā ar Itālijas pasākumu, ciktāl Itālija ir tiesīga piemērot 
reģionālo ražošanas nodokli. Piešķirot prioritāru nozīmi darbaspēku izmaksu izslēgša
nai no nodokļa pamatlikmes, pasākums faktiski ir saistīts ar šā nodokļa pakāpenisku 
atcelšanu, tādēļ tā apstiprināšana nepasliktina pašreizējo stāvokli.
553. Tādēļ Komisijas novērtējumā ir secināts — ciktāl Itālija ir tiesīga piemērot re
ģionālo ražošanas nodokli, pasākums atbilst visiem Regulā (EK) Nr. 2204/2002 par 
valsts atbalsta noteikumu piemērošanu nodarbinātībai minētajiem nosacījumiem, un 
Komisija ir atzinusi pasākumu par saderīgu ar valsts atbalsta noteikumiem, jo tas sekmē 
jaunu darbavietu radīšanu, jo īpaši atbalstāmajos reģionos (Mecodžorno), kur salīdzi
nājumā ar pārējiem Itālijas reģioniem joprojām ir augsts bezdarba līmenis.

10. fiskālais atbalsts

Nodokļu atbrīvojumi Gibraltāra uzņēmumiem (Apvienotā Karaliste)283

554. Komisija 19. janvārī ir ierosinājusi pasākumus, ko Apvienotajai Karalistei vaja
dzētu īstenot, lai pakāpeniski atceltu tiesisko regulējumu, kas paredz nodokļu atbrīvoju
mus Gibraltāra uzņēmumiem. Apvienotā Karaliste 18. februārī šos pasākumus ir oficiā
li apstiprinājusi, tādējādi tie ir kļuvuši juridiski saistoši. Saskaņā ar Gibraltāra nodokļu 
režīmu uzņēmumiem, kam pienākas nodokļu atbrīvojums, nav jāmaksā uzņēmumu 
peļņas nodoklis, bet tikai nemainīgs gada nodoklis robežās no 225 līdz 300 sterliņu 
mārciņām (aptuveni 350 līdz 500 euro). Gibraltārieši vai Gibraltāra iedzīvotāji nedrīkst 
būt no nodokļiem atbrīvoto uzņēmumu akciju kapitāla labumguvēji, un atbrīvotie uz
ņēmumi nedrīkst nodarboties ar tirdzniecību vai komercdarbību Gibraltārā.

282 Lieta N �98/2005 — Likums Nr. 80/2005, ��. pants.
283 Lieta E 7/2002 — Nodokļu atbrīvojumi Gibraltāra uzņēmumiem, Komisijas Lēmums, �9.�.2005.
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555. Šī ir uzskatāma par valsts atbalsta programmu, jo no peļņas nodokļa atbrīvotie 
uzņēmumi nokļūst priviliģētā stāvoklī salīdzinājumā ar pārējiem uzņēmumiem, kam ir 
jāmaksā parastais 35 % Gibraltāra uzņēmumu peļņas nodoklis. Turklāt atbrīvojums at
tiecas tikai uz uzņēmumiem, kas darbojas vienīgi ārvalstīs (ārzonas uzņēmumiem), tā
dējādi tas negatīvi iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm un rada konkurences traucē
jumus. Tā kā šī kārtība ir bijusi spēkā vēl pirms Apvienotās Karalistes pievienošanās ES, 
atbalsts ir uzskatāms par pastāvošu atbalstu, tādēļ Komisija nevar dot rīkojumu par tā 
piedziņu, jo attiecībā uz iesaistīto dalībvalsti Komisijai šajā gadījumā ir jāievēro sadarbī
bas procedūra.
556. Komisijas ierosināto pasākumu rezultātā nodokļu atbrīvojums līdz 2010. ga
dam tiks pakāpeniski atcelts, turklāt šie pasākumi paredz stingrus ierobežojumus attie
cībā uz atbrīvoto uzņēmumu īpašnieku vai darbības veida maiņu. Šis ir pirmais gadī
jums, kad Komisija ir noteikusi šādus ierobežojumus ar valsts atbalstu saistītā lietā. 
Jauni uzņēmumi varēs iesaistīties atbalsta programmā tikai īsā pārejas periodā, kas ilgs 
mazāk nekā astoņpadsmit mēnešus, turklāt šādu jaunpienācēju skaits būs ļoti ierobe
žots. Turklāt atšķirībā no pašreizējiem atbalsta saņēmējiem jaunpienācēji varēs saņemt 
atbalstu tikai līdz 2007. gada decembrim, nevis līdz 2010. gada decembrim. Piecu gadu 
pārejas perioda piemērošana pastāvoša fiskālā atbalsta pastāvošiem saņēmējiem atbilst 
Komisijas lēmumu pieņemšanas praksei līdzīgās lietās284.

Grieķijas rezerves fonda nodokļu atbrīvojumi28�

557. Komisija 20. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu sākt oficiālu izmeklēšanas procedū
ru un vienlaikus pirmo reizi devusi rīkojumu apturēt Grieķijas rezerves fonda nodokļu 
atbrīvojumus. Saskaņā ar šo pasākumu vairāku nozaru uzņēmumiem bija atļauts līdz 
35 % samazināt peļņas nodokļa pamatlikmi (starp šiem uzņēmumiem bija tekstilrūp
niecības, metālapstrādes, autobūves, enerģētikas, kalnrūpniecības, intensīvās lauksaim
niecības un zivrūpniecības uzņēmumi, lieli starptautiskās tirdzniecības uzņēmumi un 
specializēti tūrisma uzņēmumi). Tādējādi iegūtie līdzekļi tika novirzīti ieguldījumu un 
citu projektu finansēšanai, piemēram, lai paplašinātu un modernizētu ražotnes un ēkas, 
iegādātos jaunu aprīkojumu un transportlīdzekļus, veiktu ar vides aizsardzību saistītus 
ieguldījumus, segtu nomas, izglītības un mācību maksu, patentu reģistrācijas maksu, 
pārstrukturēšanas plānu izmaksas utt.
558. Šis pasākums ir uzskatāms par valsts atbalstu, jo aktīvā pārrobežu tirdzniecībā 
iesaistītie minēto nozaru uzņēmumi bija daļēji atbrīvoti no uzņēmumu peļņas nodokļa. 
Turklāt Komisija sākotnēji ir secinājusi, ka šī atbalsta programma neatbilst attiecīgajos 
valsts atbalsta noteikumos minētajiem saderības nosacījumiem.

284 Komisijas 2003. gada �7. februāra lēmums par Beļģijas atbalsta programmu Beļģijā izveidotiem 
koordinācijas centriem, 2003/755/EK (OV L 282, 30.�0.2003.); Komisijas 2003. gada 2. februāra lē-
mums par Nīderlandes atbalsta programmu starptautiskiem finansēšanas pasākumiem, 2003/5�5/
EK (OV L �80, �8.7.2003.).

285 Lieta C 37/2005 (ex-NN ��/2004) — Atsevišķu uzņēmumu rezerves fonda nodokļu atbrīvojumi.
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559. Šis pasākums ir nelikumīgs, jo Komisijai par to nav paziņots. Tas ir tieši piemē
rojams, jo ietilpst Grieķijas nodokļu sistēmā, tādējādi dodot tūkstošiem uzņēmumu ie
spēju pieprasīt atbalstu tieši nodokļu iestādēs. Lai nekavējoties pārtrauktu šā pasākuma 
piemērošanu un novērstu vēl lielākus konkurences traucējumus, Komisija ir devusi rī
kojumu, pieprasot, lai Grieķija līdz galīga lēmuma pieņemšanai nekavējoties aptur šā 
valsts atbalsta piešķiršanu.

Nodokļu atvieglojumi specializētiem ieguldījumu uzņēmumiem (Itālija)28�

560. Komisija 6. septembrī ir pieņēmusi negatīvu lēmumu, dodot Itālijai rīkojumu 
piedzīt nodokļu atvieglojumu veidā piešķirtu atbalstu — saskaņā ar šo atbalsta prog
rammu no 12,5 līdz 5 % tika samazināts nominālais nodoklis kapitāla peļņai, ko uzkrāj 
atvērta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas ir specializējušies kā ES reglamentētu 
fondu biržu sarakstos iekļautu mazas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu akciju turē
tāji. Nodokļu atvieglojumi attiecas gan uz korporatīviem kolektīvo ieguldījumu uzņē
mumiem (piemēram, SICAV uzņēmumi), gan uz ieguldījumu uzņēmumiem, kas darbo
jas saskaņā ar līgumsaistībām. Ja ieguldījumu uzņēmumi darbojas saskaņā ar 
līgumsaistībām, korporatīvās struktūras aizstāj finanšu starpnieki, kas pārvalda šos ie
guldījumu uzņēmumus un konkurences tiesību aktu izpratnē ir uzskatāmi par uzņēmu
miem. Attiecīgie mazas kapitalizācijas uzņēmumi ir ES reglamentētu fondu biržu sa
rakstos iekļauti uzņēmumi, kuru kapitalizācijas apjoms nepārsniedz 800 miljonus euro.
561. Lai gan oficiāli nodokļu atvieglojumi attiecas uz visiem specializētajiem iegul
dījumu uzņēmumiem, Komisija uzskata, ka ar šo atbalsta programmu privilēģijas netie
šu subsīdiju veidā iegūst: i) finanšu starpnieki, kas veido ieguldījumu uzņēmumus, jo 
īpaši pārvaldības uzņēmumus ar mērķi ieguldīt līdzekļus fondu biržu sarakstos iekļautu 
mazas kapitalizācijas uzņēmumu akcijās; ii) paši mazas kapitalizācijas uzņēmumi, kas 
var piekļūt kapitālam ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā pārējie uzņēmumi. Komisija 
turklāt ir secinājusi, ka atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu, jo tā mērķis nav nedz sek
mēt attīstību, nedz radīt jaunas darbavietas. Atbalsts ir piešķirts bez iepriekšēja Komisi
jas apstiprinājuma, un Komisija ir devusi rīkojumu piedzīt no finanšu starpniekiem 
tiem piešķirtos nodokļu atvieglojumus. Šis lēmums piesaista uzmanību ar to, ka tajā ir 
sniegti šādi paskaidrojumi: i) nodokļu atvieglojumus par labu atsevišķiem finanšu pro
duktiem zināmos apstākļos var uzskatīt par netiešu atbalstu uzņēmumiem, kas veicina 
un saņem ieguldījumus; ii) ja nodokļu atvieglojumi ir atzīti par atbalstu, finanšu starp
niekiem tie ir jāatmaksā.

Nodokļu atvieglojumi fondu biržu sarakstos jauniekļautiem uzņēmumiem (Itālija)287

562. Komisija 16. martā ir pieņēmusi lēmumu, kurā par nesaderīgu ar kopējo tirgu 
ir atzīts Itālijas atbalsta pasākums, samazinot nominālos un faktiskos nodokļus uzņē
mumiem, kas 2004. gadā ir iekļauti reglamentētu ES fondu biržu sarakstos. Šī īpašā 

286 Lieta C �9/2004 — Nodokļu atvieglojumi specializētiem ieguldījumu uzņēmumiem, Komisijas lē-
mums, 6.9.2005.

287 Lieta C 8/2004 — Nodokļu atvieglojumi fondu biržu sarakstos jauniekļautiem uzņēmumiem, Ko-
misijas lēmums, �6.3.2005.
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nodokļu atvieglojumu programma bija ietverta Itālijas 2004. gada budžetā ar mērķi vei
cināt uzņēmumu centienus iekļūt biržu sarakstos. Saskaņā ar atbalsta programmu no 
jauniekļauto uzņēmumu ar nodokļiem apliekamajiem ienākumiem atskaita izdevumus, 
kas ir saistīti ar uzņēmumu iekļaušanu fondu biržu sarakstos (līdzās parastajiem nodok
ļu atvieglojumiem), un trīs gadus šādiem uzņēmumiem piemēro līdz 13 % samazinātu 
uzņēmumu peļņas nodokli.
563. Lēmums piesaista uzmanību ar to, ka tajā ir paskaidrots uzņēmumu nodokļu 
atvieglojumu pasākumu selektivitātes jēdziens. Komisija ir atzinusi — lai arī oficiāli no
dokļu atlaides attiecas uz visiem ES fondu biržu sarakstos iekļautajiem uzņēmumiem, 
tās tomēr ir uzskatāmas par valsts atbalstu, jo atlaides ir piešķirtas tikai uzņēmumiem, 
kas bija paguvuši iekļūt biržu sarakstos Itālijas normatīvajos aktos noteiktajā īsajā termi
ņā. Komisija ir noskaidrojusi, ka nodokļu priekšrocības izpaužas kā atbalsta saņēmēju 
uzņēmumu peļņas nodokļa atvieglojumi trīs gadus pēc iekļaušanas fondu biržu sarak
stos; šādas nodokļu priekšrocības ir nesamērīgas salīdzinājumā ar mērķi palielināt biržu 
sarakstos jauniekļauto uzņēmumu skaitu. Tā kā ievērojamas nodokļu atlaides varēja ie
gūt vienīgi uzņēmumi, kas iekļuva biržu sarakstos 2004. gadā, privilēģijas attiecas tikai 
uz dažiem Itālijas uzņēmumiem ar visstraujāko izaugsmi, un tas var negatīvi iespaidot 
Kopienas iekšējo tirdzniecību un konkurenci. Nobeigumā Komisija ir secinājusi — at
balsts ir uzskatāms par nesaderīgu ar vienoto tirgu, jo tas neattiecas uz valsts atbalsta 
noteikumos minētiem atbalstāmiem ieguldījumiem. Tā kā atbalsts ir piešķirts bez ie
priekšēja Komisijas apstiprinājuma, galīgajā lēmumā Komisija ir devusi rīkojumu at
maksāt piešķirtos nodokļu atvieglojumus.

Nodokļu atbrīvojumi 1929. gada kontrolakciju sabiedrībām (Luksemburga)288

564. Komisija 20. oktobrī ir ierosinājusi pasākumus, ko Luksemburgai vajadzētu 
īstenot saistībā ar 1929. gada kontrolakciju sabiedrību tiesisko regulējumu. Šis regulē
jums nosaka, ka saskaņā ar īpašiem 1929. gada kontrolakciju sabiedrību noteikumiem 
Luksemburgā reģistrētas kontrolakciju sabiedrības ir atbrīvotas no Luksemburgas uzņē
mumu nodokļa par dividendēm, procentiem, honorāriem un citiem ienākumiem ar 
noteikumu, ka attiecīgajā starptautiskajā grupā, pie kuras tās pieder, šīs sabiedrības veic 
tikai atsevišķas uzņēmējdarbības funkcijas, proti, sniedz finanšu, licencēšanas, vadības 
un koordinācijas pakalpojumus. Komisijas izmeklēšanu ir pasteidzinājis apstāklis, ka 
2003. gadā saskaņā ar Padomes Uzņēmējdarbības nodokļu kodeksu 1929. gada kontrol
akciju sabiedrību nodokļu režīms ir atzīts par kaitīgu pasākumu. Izmeklēšana ir notiku
si saskaņā ar sadarbības procedūru, ko piemēro pastāvošu pasākumu gadījumā, ja pasā
kumi ir bijuši spēkā pirms EEK Līguma spēkā stāšanās.
565. Komisija ir atzinusi, ka nodokļu atbrīvojumi ir uzskatāmi par atbalstu, kas nav 
saderīgs ar kopējo tirgu. Komisija ir noskaidrojusi, ka šie nodokļu atbrīvojumi attiecas 
vienīgi uz kontrolakciju sabiedrībām ar atsevišķām selektīvām funkcijām un tie var ra
dīt nopietnus konkurences traucējumus, jo 1929. gada kontrolakciju sabiedrības lielāko

288 Lieta E 53/200� — Nodokļu atbrīvojumi �929. gada kontrolakciju sabiedrībām, Komisijas lēmums, 
20.�0.2005.
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ties sniedz finanšu pakalpojumus starptautiskos tirgos, kur valda spēcīga konkurence. 
Komisija uzskata, ka nodokļu atbrīvojumi ir darbības atbalsts, jo tie atbrīvo saņēmējus 
no maksājumiem, kas Luksemburgas uzņēmumiem parasti ir jāmaksā, turklāt tie ne
sekmē saimniecisko attīstību un jaunu darbavietu radīšanu. Sadarbības procedūras no
beigumā Komisija ir aicinājusi Luksemburgu šos nodokļu atbrīvojumus atcelt. Tā kā 
atbalsts ir uzskatāms par pastāvošu atbalstu, Komisijas ierosinātie pasākumi attiecas 
vienīgi uz Luksemburgas turpmāko rīcību, neskarot agrāko atbalstu.

Komisija pabeidz izmeklēšanu par Itālijas sporta klubiem piešķirto nodokļu 
atvieglojumu atbalstu (“Salvacalcio” likums)

566. Komisija 2003. gada oktobrī bija sākusi oficiālu izmeklēšanas procedūru sais
tībā ar Itālijā pieņemtiem tiesību aktiem (Salvacalcio likumu), kas paredzēja mainīt pro
fesionālu sporta klubu norēķinu noteikumus un deva šiem klubiem zināmas nodokļu 
priekšrocības. Uzklausot Komisijas bažas, Itālijas nodokļu iestādes piekrita grozīt šos 
tiesību aktus, atceļot jebkuru ietekmi uz nodokļu režīmu. Itālija ir izdarījusi grozījumus 
sporta klubu likumā ar 18. aprīļa likumu Nr. 62, savukārt Komisija ar 22. jūnija lēmu
mu289 ir atzinusi, ka grozījumu rezultātā Itālijas pasākumi vairs nav saistīti ar valsts at
balstu. Lai arī Komisijas attieksme pret sporta popularizēšanu ir pozitīva, šis gadījums 
apliecina, ka profesionāliem futbola klubiem, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, 
tāpat kā jebkuram uzņēmumam ir jāievēro visi valsts atbalsta noteikumi.

Kooperatīvo apdrošināšanas sabiedrību atbrīvojums no apdrošināšanas līgumu 
nodokļiem (izņemot veselības apdrošināšanas līgumus)(Francija)290

567. Komisija 2. martā ir aicinājusi Franciju īstenot Komisijas ierosinātos pasāku
mus, kas paredz līdz 2006. gada 1. janvārim atcelt kooperatīvo apdrošināšanas sabiedrī
bu atbrīvojumu no apdrošināšanas līgumu nodokļiem (izņemot veselības risku apdroši
nāšanas līgumus).
568. Francijā līgumi, ko slēdz kooperatīvās apdrošināšanas sabiedrības, kas darbo
jas saskaņā ar Kooperatīvo apdrošināšanas sabiedrību kodeksu, ir atbrīvoti no apdroši
nāšanas līgumu nodokļa. Komisija ir secinājusi, ka šis atbrīvojums ir uzskatāms par 
valsts atbalstu, jo tas dod kooperatīvajām apdrošināšanas sabiedrībām priekšrocības, 
kas ir liegtas to konkurentiem – citām Francijas un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrī
bām.
569. Francija ir piekritusi īstenot Komisijas ierosinātos pasākumus, līdz ar to 
minētie konkurences traucējumi starp kooperatīvajām apdrošināšanas sabiedrībām, 
no vienas puses, un pārējām apdrošināšanas sabiedrībām, no otras puses, ir novēr
sti. Komisijas ierosinātie pasākumi un to izpilde Francijā papildina Komisijas 
2001. gada 13. novembrī pieņemto lēmumu291, ar kuru Komisija aicināja atcelt ko

289 Lieta C 70/2003 — Atbalsts Itālijas sporta klubiem, Komisijas lēmums, 22.6.2005.
290 Lieta E 20/2004 — Kooperatīvo apdrošināšanas sabiedrību atbrīvojums no apdrošināšanas līgumu 

nodokļiem (izņemot veselības apdrošināšanas līgumus), Komisijas lēmums, 2.3.2005.
29� Skatīt 200�. gada konkurences ziņojumu, lieta E 46/200�.
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operatīvajām apdrošināšanas sabiedrībām piešķirtos veselības risku apdrošināšanas 
līgumu nodokļu atbrīvojumus. Ievērojot šo aicinājumu, Francija atcēla kooperatīva
jām apdrošināšanas sabiedrībām piešķirto īpašo atbrīvojumu un aizvietoja to ar no
dokļu atbrīvojumu, kas neatkarīgi no apdrošināšanas sabiedrības statusa attiecas uz 
tā sauktajiem “solidārajiem” veselības apdrošināšanas līgumiem, t.i., līgumiem, ko 
slēdz bez iepriekšējas veselības pārbaudes. Šo jauno atbrīvojumu Komisija 2004. ga
da 2. jūnijā ir atzinusi par saderīgu ar valsts atbalsta noteikumiem292.

Nodokļu atvieglojumi grūtībās nonākušu rūpniecības uzņēmumu pārņemšanas 
gadījumā (Francija)293

570. Komisija 1. jūnijā ir apstiprinājusi jaunu Francijas nodokļu atvieglojumu 
programmu, ko piemēro grūtībās nonākušu rūpniecības uzņēmumu pārņemšanas 
gadījumā. Saskaņā ar šo programmu atbalsts tiek piešķirts samazināta uzņēmumu 
peļņas nodokļa, tirdzniecības nodokļa (taxe professionnelle) un īpašuma nodokļa 
(taxe foncière) veidā294. Atbalsta summa ir atkarīga no jaunizveidoto darbavietu 
skaita un no reģiona, kur notiek attiecīgā uzņēmuma pārņemšana. Vismazāk attīstī
tajos reģionos atbalstu var saņemt visi uzņēmumi, bet citur to piešķir tikai maza
jiem un vidējiem uzņēmumiem.
571. Komisija ir atzinusi atbalsta programmas atbilstību Reģionālā atbalsta pamat
nostādnēm295 un mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta regulas296 noteikumiem un ir no
teikusi, ka jaunizveidotās darbavietas ir jāsaglabā vismaz piecus gadus.
572. Šī programma aizstāj agrāk pieņemtus atbalsta pasākumus, kuros rūpniecības 
uzņēmumu pārņemšanas gadījumā nebija noteikta atbalsta maksimālā summa un at
balsts nebija saistīts ar jaunu darbavietu izveidi; šos pasākumus Komisija bija atzinusi 
par nesaderīgiem ar ES valsts atbalsta noteikumiem297.

292 OV C �26, 25.5.2005.
293 Lieta N 553/04 — Nodokļu atvieglojumi grūtībās nonākušu rūpniecības uzņēmumu pārņemšanas 

gadījumā, Komisijas lēmums, �.6.2005.
294 Francijas Vispārējā nodokļu kodeksa 44. septies, �383. A un �464. B pants.
295 Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes (OV C 74, �0.3.�998., 9. lpp.), grozītas ar 2005. gada de-

cembrī pieņemtajām jaunajām reģionālā atbalsta pamatnostādnēm laikposmam no 2007. līdz 
20�3. gadam.

296 Komisijas 200�. gada �2. janvāra Regula (EK) Nr. 70/200� par EK Līguma 87. un 88. panta piemēro-
šanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L �0, �3.�.200�., 33. lpp.), 
grozīta ar Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

297 OV L �08, �6.4.2004.
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11. atbalsts dabas katastrofu nodarīto zaudējumu kompensācijai

Plūdi 2005. gada vasarā (Vācija un Austrija)298

573. Augustā Vācijai un Austrijai vairākkārt nācās piedzīvot nepieredzēti lielus plū
dus. Dažās federālajās zemēs vietējās iestādes ir konstatējušas pēdējos 300 gados augstā
ko ūdens līmeni, ūdens ir nodarījis ievērojamus postījumus plūdu skarto reģionu sa
biedriskajai infrastruktūrai, mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Austrijas un Vācijas 
valdība ir paziņojusi Komisijai par vairākām atbalsta programmām, kuru mērķis ir pa
līdzēt uzņēmumiem daļēji kompensēt šīs dabas katastrofas nodarīto postu.
574. Pamatojoties uz 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Komisija bez iebildu
miem ir apstiprinājusi visas paziņotās atbalsta programmas. Komisijas novērtējuma pa
matā ir šādi galvenie principi: lai novērstu iespēju uzņēmumiem gūt nepelnītu labumu 
no dabas katastrofas radītu zaudējumu kompensācijai paredzētā atbalsta, nav pieļauja
mas pārmērīgas kompensācijas, tādēļ par saderīgu Komisija ir atzinusi tikai atbalstu 
dabas katastrofas faktiski radīto materiālo zaudējumu kompensācijai, nevienā gadījumā 
nepieļaujot lielāku kompensāciju, kā vajag, lai segtu 100 % no attiecīgajām izmaksām. 
Komisija ir likusi izveidot centralizētu un institucionalizētu pārraudzības mehānismu, 
lai, nosakot, cik lielā mērā zaudējumus varētu segt apdrošinātāji, un nodrošinot, ka ne
tiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais atbalsta līmenis, pārliecinātos, ka pārmērīgu 
kompensāciju iespējamība faktiski ir izslēgta. Visos gadījumos Komisijas izpratne par 
zaudējumiem ir bijusi saistīta ar refinansēšanas izmaksām un/vai aizstāšanas izmaksām. 
Par atbilstīgiem Komisija nav uzskatījusi ražošanas procesa pagaidu pārtraukuma rezul
tātā ciestus zaudējumus un netieši zaudētu peļņu, zaudētus pasūtījumus, klientus vai 
tirgu.

12. citas nozares: veselības aprūpe, pasta pakalpojumi, valsts aizsardzība

Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmas reforma299

575. Komisija 3. maijā ir apstiprinājusi 15 miljardus euro valsts finansējuma pie
šķiršanu, lai palīdzētu īstenot būtisku Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmas 
reformu. Reformas mērķis ir garantēt veselības apdrošināšanas pakalpojumu pieejamī
bu visiem iedzīvotājiem, vienlaikus sekmējot veselības aprūpes pakalpojumu efektivitā
ti un finansiālo noturību. Šajā nolūkā Nīderlandes iestādes izveidos apdrošinātāju risku 
izlīdzināšanas sistēmu un atbalstīs veselības apdrošināšanas sistēmas pārveidi, piešķirot 
atsevišķiem apdrošinātājiem sākumkapitālu.

298 Lieta N 435/2005 — Austrijas 2005. gada plūdu nodarīto zaudējumu kompensācijas pasākumi; 
lieta N 442/2005 — Atbalsts Bavārijas uzņēmumiem un brīvo profesiju pārstāvjiem 2005. gada 
augusta plūdu nodarīto zaudējumu kompensācijai; un lieta N 466 B/2005 — Bavārijas 2005. gada 
vasaras plūdu palīdzības fonds.

299 Lietas N 54�/2004 un N 542/2004 — Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmas reforma, Ko-
misijas lēmums, 3.5.2005.



Ziņojums par konkurences politiku — 2005. gads

1�2

576. Ar jauno Veselības apdrošināšanas likumu Nīderlandē ir paredzēts izveidot 
vienotu privātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu tirgu. Lai nodrošinātu vienādu 
attieksmi, saskaņā ar šo likumu veselības apdrošināšanas sabiedrībām būs jāpieņem visi 
iedzīvotāji, un tās nedrīkstēs diferencēt apdrošināšanas iemaksas. Lai apdrošinātājiem 
kompensētu ar šo sabiedrisko pakalpojumu pienākumu izpildi saistītos izdevumus, Nī
derlandes iestādes pirmkārt ir paredzējušas izveidot ar veselības apdrošināšanas sabied
rību atšķirīgo klientu loku saistīto dažādo risku izlīdzināšanas sistēmu. Lai gan Komisi
ja nav pārliecināta, ka pasākums atbilst EKT Altmark lietas spriedumā izklāstītajiem 
nosacījumiem, Komisija ir atzinusi pasākumu par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar 
86. panta 2. punktu.
577. Turklāt tikai saistībā ar veselības apdrošināšanas sistēmas reformu pašreizējām 
slimokasēm būs atļauts sākumkapitāla veidā pārnest savas finanšu rezerves uz jauno 
tirgus režīmu. Slimokasēm, kas reformas rezultātā kļūs par parastām privātām apdroši
nāšanas sabiedrībām, šīs rezerves ir vajadzīgas, lai tās varētu izpildīt veselības apdroši
nātāju maksātspējas prasību. Īstenojot veselības aprūpes sistēmas reformu, Nīderlandes 
valdība rīkojas saskaņā ar vienu no Lisabonas stratēģijas mērķiem, proti, nodrošināt 
“finansiāli ilgspējīgu un dzīvotspējīgu veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi”. Komisija 
ir atzinusi šo pasākumu par vajadzīgu un samērīgu, tādējādi secinot, ka pasākums ir 
saderīgs ar kopējo tirgu saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Banque Postale izveide (Francija)300

578. Pēc Francijas iestāžu paziņojuma Komisija ir pārbaudījusi vairākus pasāku
mus, kas ir saistīti ar Francijas pasta La Poste (LP) finanšu pakalpojumu uzņēmējdarbī
bas atdalīšanu un nodošanu LP meitasuzņēmumam Banque Postale (BP).
579. Veicot pārbaudes, Komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar šāda veida darīju
miem piemērojamiem norēķinu standartiem BP nodotie pašu līdzekļi atbilst pašlaik 
iegrāmatotajiem LP finanšu pakalpojumu uzņēmējdarbības pašu līdzekļiem. Ņemot 
vērā situāciju uzņēmējdarbības pārņemšanas laikā, Komisija ir atzinusi, ka, trūkstot LP 
papildu kapitālam, šie līdzekļi nav uzskatāmi par valsts atbalstu. Komisijas kompetencē 
nav pārbaudīt, vai BP pašu kapitāls ir pietiekams, ņemot vērā BP uzņēmējdarbības apjo
mu un raksturu — šādas pārbaudes ir valsts administratīvo iestāžu ziņā.
580. Pamatojoties uz attiecīgo tiesu praksi301, Komisija ir pārbaudījusi arī, vai BP 
nevarēs gūt ekonomisku labumu no atlīdzības, ko par sniegtajiem pakalpojumiem sa
ņem LP. Konkrēti Komisija ir pārbaudījusi, vai pastāv mehānismi, kas ļauj novērst ie
spējamo ekonomiskā labuma nodošanu BP, lai izvairītos no jebkādas šāda veida noplū
des starp LP un tā meitasuzņēmumu. Cita starpā Francijas iestādes ir apņēmušās 
nodrošināt BP finansējumu, stingri ievērojot tirgus nosacījumus. Turklāt Komisija ir 
pārliecinājusies, ka LP atlīdzības aprēķinos tiek izmantota LP analītiskā norēķinu meto
de, kuras pamatā ir konsekventi ievēroti un objektīvi pamatoti principi.

300 Lieta N 53�/2005 — Banque Postale izveide, Komisijas lēmums, 2�.�2.2005.
30� Lieta C-83/0� P Chronopost, 2003, Recueil I-6993. lpp.
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581. Komisija 21. decembrī ir apstiprinājusi LP finanšu pakalpojumu uzņēmējdar
bības atdalīšanu, jo tā nav saistīta ar ekonomiskiem labumiem, ko šā darījuma rezultātā 
varētu iegūt BP. Jautājumus, kam nav tiešs sakars ar finanšu pakalpojumu uzņēmējdar
bības atdalīšanu, Komisija izmeklēs atsevišķi, piemēram, īpašās tiesības izplatīt livret A 
(no nodokļiem atbrīvots krājkonts), LP dotās neierobežotās valsts garantijas un no LP 
uz BP darbā nosūtīto ierēdņu pensiju programmas.

Hellenic Vehicle Industry S.A. — ELVO

582. Komisija 7. decembrī ir sākusi oficiālu izmeklēšanas procedūru saistībā ar ne
paziņotu atbalstu Grieķijas civilo un militāro transportlīdzekļu ražošanas uzņēmumam 
un Grieķijas armijas galvenajam piegādātājam Hellenic Vehicle Industry S.A. — ELVO302. 
Grieķijas valdība 1999. gadā piekrita norakstīt šā uzņēmuma valsts sektora parādus, kas 
bija uzkrājušies laikposmā no 1989. līdz 1999. gadam. Saskaņā ar Grieķijas apgalvoju
miem atbalsta summa ir 3,5 miljoni euro, tas attiecas tikai uz ELVO ražošanu militāriem 
mērķiem, un tādēļ atbilst EK Līguma 296. pantam, kas pieļauj izņēmumus no vispārējā 
valsts atbalsta aizlieguma, ja atbalsts ir tieši saistīts ar būtiskām valsts drošības intere
sēm. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija tomēr uzskata, ka atbalsts tikai 
daļēji attiecas uz ražošanu militāriem mērķiem un atbilst EK Līguma 296. panta darbī
bas jomai. Pārējā atbalsta daļa ir jāpārbauda saskaņā ar vispārējiem valsts atbalsta notei
kumiem.

13. lauksaimniecības nozare

Lopbarības fosfātu minerālfosfora nodoklis (Dānija)

583. Komisija 19. janvārī ir nolēmusi neiebilst pret Dānijas ierosināto jauno nodok
li, ar ko ir paredzēts aplikt lopbarības fosforu un kura mērķis ir samazināt fosfora lieto
jumu lauksaimniecībā303. Lai nepieaugtu Dānijas lauksaimniecības nozares kopējais 
nodokļu līmenis, ir paredzēts samazināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes nodokli. 
Komisija ir atzinusi, ka šī programma nav uzskatāma par valsts atbalstu lauksaimnie
kiem. Vispārējs lauksaimniecībā izmantojamās zemes nodokļa samazinājums ir uzska
tāms par administratīvi visefektīvāko fosfora nodokļa ieņēmumu pārdales veidu lauk
saimniecības nozarē. Zemes nodoklis tiks samazināts visās lauksaimniecības jomās, 
neaprobežojoties ar nozarēm, kurās izmanto lopbarību un maksā fosfora nodokli, un tas 
vismaz teorētiski varētu radīt priekšrocības augkopjiem. Tomēr, pamatojoties uz prog
rammas vides aizsardzības mērķi un ņemot vērā, ka attiecīgajos valsts atbalsta noteiku
mos ir skaidri paredzēta iespējamība par vienu no jaunu vides nodokļu līdzsvarošanas 
veidiem izmantot īpašuma nodokli, Komisija ir nolēmusi necelt iebildumus arī tad, ja 
programmas īstenošanas rezultātā rastos iepriekš minētās priekšrocības. Turklāt vidējā 
summa, par kādu samazinās nodoklis vienam lauksaimniekam, ir pavisam neliela (ap
tuveni 700 dāņu kronas jeb 95 euro gadā).

302 Lieta C 47/2005 — Atbalsts ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) — Grieķija.
303 Lieta N 343/2004.
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Mazāk attīstīto reģionu valsts atbalsta programma (Somija)

584. Komisija 16. martā ir apstiprinājusi jaunu valsts atbalsta pasākumu304, kas ir 
piemērojams kopā ar pastāvošajiem mazāk attīstīto reģionu atbalsta pasākumiem, ko 
saskaņā ar Somijas lauku attīstības programmu līdzfinansē Kopiena. Atbalstu ir pare
dzēts piešķirt kā pamatmaksājumu 20 euro par hektāru atbalstāmajos reģionos A, B un 
C1 un 25 euro par hektāru atbalstāmajos reģionos C2–C4. Šo atbalstu piešķir visiem 
reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt līdzfinansējuma atbalstu. Turklāt apgabaliem, kas atro
das lopkopības fermu teritorijā, piešķir papildu maksājumu 80 euro par hektāru.
585. Komisija ir noteikusi, ka kopējā atbalsta summa (pastāvošais līdzfinansējums, 
jaunais pamatmaksājums un jaunais papildu maksājums) caurmērā nedrīkst pārsniegt 
250 euro par hektāru. Jaunā pamatmaksājuma summu un papildu maksājuma summu 
katru gadu pārbaudīs. Vajadzības gadījumā šo summu visā valstī proporcionāli samazi
nās, raugoties, lai tā caurmērā nepārsniegtu maksimāli atļautos 250 euro par hektāru. 
Komisija ir secinājusi, ka šie apvienotie maksājumi mazāk attīstītajiem Somijas reģio
niem atbilst ES tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši 6. punktam ES pamatnostādnēs par 
valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē305 un 14. un 15. pantam Regulā (EK) 
Nr. 1257/99306, jo tie atbilst šādiem kritērijiem: maksājumu ģeogrāfiskā sadalījuma re
zultātā vislielākie maksājumi tiek reģioniem ar viszemāko ražību; lielākus maksājumus 
saņem nozares, kam neizdevīgu dabas apstākļu dēļ nākas saskarties ar īpašām struktu
rālām problēmām; kompensācijas nav pārmērīgas, ja tās salīdzina ar atbalsta summām 
citos līdzīgos ES reģionos.

Atbrīvojums no dzīvnieku atkritumu apsaimniekošanas nodokļa 2003. gadā 
(équarrissage) (Francija)

586. Komisija 5. jūlijā ir apstiprinājusi aptuveni 325 miljonus euro lielu valsts atbal
stu, ko Francija 2003. gadā bija piešķīrusi sabiedrisko pakalpojumu sistēmā, lai kom
pensētu ar gaļas produktu atkritumu uzglabāšanas un iznīcināšanas un kritušo lopu un 
lopkautuvju atkritumu transportēšanas un iznīcināšanas pakalpojumiem (service public 
d’équarrissage) saistītos izdevumus307. Vienlaikus Komisija ir nolēmusi sākt 88. panta 
2. punktā paredzēto oficiālo izmeklēšanas procedūru saistībā ar atsevišķiem gaļas tirdz
niecības uzņēmumiem piešķirto atbalstu, 2003. gadā atbrīvojot šos uzņēmumus no 
dzīvnieku atkritumu apsaimniekošanas nodokļa maksājumiem. Francija 2003. gadā 
turpināja laikposmā no 1997. līdz 2002. gadam piemēroto praksi un piešķīra atseviš
ķiem uzņēmumiem atbrīvojumu no minētā nodokļa maksājumiem. Atbrīvojums ir pie
šķirts uzņēmumiem, kuru iepriekšējā kalendārā gada apgrozījums nav pārsniedzis 
762 245 euro. Dzīvnieku atkritumu apsaimniekošanas nodokļa lielums ir bijis atkarīgs 
nevis no gaļas tirdzniecības apgrozījuma, bet no uzņēmumu kopējā apgrozījuma. Tādēļ 

304 Lieta N 284/2004.
305 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (OV C 28, �.2.2000.).
306 Padomes �999. gada �7. maija Regula (EK) Nr. �257/�999, ar ko nosaka Eiropas Lauksaimniecības 

virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un ar ko groza un atceļ dažas regulas 
(OV L �60, 26. 6.�999., 80. lpp.).

307 Lieta C 23/2005.
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daži uzņēmumi tika atbrīvoti no nodokļa arī tad, ja to gaļas tirdzniecības apgrozījums 
bija lielāks nekā citiem uzņēmumiem, kuru lielākā kopējā apgrozījuma pamatā bija citu 
produktu tirdzniecība. Komisijai šķiet, ka šāds atbrīvojums neatbilst nodokļu sistēmas 
būtībai un tādēļ, iespējams, ir uzskatāms par valsts atbalstu. Turklāt tas varētu būt nesa
derīgs darbības atbalsts, jo nodokļu samazinājums neveicina attīstību un nav saistīts ar 
kompensācijas pasākumiem no atbalsta saņēmēju puses. Šī Komisijas nostāja saskan ar 
Komisijas 2004. gada decembra lēmumā par dzīvnieku atkritumu apsaimniekošanas 
nodokli (taxe d’équarrissage) pausto viedokli308.

Plans de campagne (Francija)

587. Komisija 20. jūlijā ir sākusi oficiālu izmeklēšanu saistībā ar iespējami neliku
mīgu valsts atbalstu, ko Francija laikposmā no 1991. līdz 2002. gadam ir piešķīrusi aug
ļu un dārzeņu nozarē309. Atbalsts ir piešķirts saskaņā ar ikgadējiem “ārkārtas rīcības plā
niem” (plans de campagne). Atbalsta pasākumu mērķis bija mazināt sekas, ko iekšējā 
tirgū rada Francijas augļu un dārzeņu piedāvājuma pārsvars pār pieprasījumu — palī
dzēt samazināt cenas, uz laiku uzglabāt vai iznīcināt daļu ražas vai veicināt produktu 
pārstrādi. Subsīdijas, iespējams, ir maksātas arī, lai ārkārtas situācijās sekmētu Francijas 
ražojumu pārdošanu ārpus ES. Aplēses liecina, ka atbalsta summas ir sasniegušas pat 
50 miljonus euro gadā.
588. Komisija apšauba šādu pasākumu saderību ar konkurences noteikumiem, jo 
tie var radīt darbības traucējumus kopējā augļu un dārzeņu tirgus organizācijā. Komisi
ja gatavojas pieņemt galīgo lēmumu 2006. gadā.

Banānu ražotāju apvienību atbalsts (Gvadelupa un Martinika)

589. Komisija 6. septembrī ir nolēmusi neiebilst pret 1,41 miljona euro valsts atbalstu, 
kas subsidētu aizdevumu veidā ir piešķirts ražotāju apvienībām, lai atbalstītu banānu no
zares pārstrukturēšanas pasākumus310. Šis grūtībās nonākušiem ražotāju grupējumiem 
piešķirtais atbalsts neatbilst ES pārstrukturēšanas tiesību aktos minētajiem nosacījumiem, 
jo tā apjoms ir pārāk mazs, lai ar tā palīdzību varētu veikt pilnīgu banānu nozares pār
strukturēšanu, un plānotos pasākumus (piegāžu koncentrācijas pilnveidi) nevar intepretēt 
kā ticamu pārstrukturēšanas plānu. Komisija ir apstiprinājusi šo atbalstu kā darbības at
balstu, pamatojoties uz īpašo tiesisko regulējumu, kas attiecas uz reģioniem, kam atbalsts 
ir piešķirts – šis regulējums dod tiesības piešķirt darbības atbalstu, lai kompensētu grūtī
bas, kas nopietni kavē saimniecisko attīstību īpaši nomaļos reģionos.

Atbalsts mājlopu aizsardzībai pret plēsēju uzbrukumiem (Toskāna, Itālija)

590. Komisija 6. septembrī pirmo reizi ir apstiprinājusi valsts atbalstu, kas ir pare
dzēts, lai segtu apdrošināšanas iemaksas to zaudējumu atlīdzināšanai, ko lopkopjiem 

308 Lieta NN 8/2004.
309 Lieta NN 8/2004.
3�0 Lieta NN 40/2004.
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rada plēsēju, piemēram, vilku vai lāču, uzbrukumi mājlopiem311. Šo pasākumu mērķis ir 
aizsargāt nacionālo parku tuvumā audzējamos mājlopus (liellopus, aitas, kazas un zir
gus), ko apdraud plēsēju uzbrukumi. Atbilstīgi zaudējumi ir tikai noplēsti mājlopi un 
aborti, ko izraisa plēsēju uzbrukumi. Turklāt Komisija ir atzinusi, ka saskaņā ar pamat
nostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē par atbilstīgu ir uzskatāms at
balsts, ar kura palīdzību finansē novēršanas un aizsardzības ieguldījumus, piemēram, 
mājlopu novietņu celtniecību/pārbūvi, fototrauksmes sistēmu un mājlopu aploku ierī
košanas izmaksas. Komisija ir apstiprinājusi šo atbalstu, lai vienlaikus ar saudzējamo 
sugu dzīvnieku aizsardzību tiktu mazināts arī lopkopju zaudējumu risks.

Laikapstākļu radīto zaudējumu kompensāciju fonds (Itālija)

591. Komisija 7. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu necelt iebildumus pret jauna pamatli
kuma pieņemšanu, kas paredz piešķirt aptuveni 100 miljonus euro gadā, lai lauksaim
niekiem kompensētu dažādus laikapstākļu radītus zaudējumus312. Jaunais likums būs 
saskaņots juridisks pamats, un, turpmāk piešķirot kompensācijas par laikapstākļu radī
tiem zaudējumiem, centrālā valdība ievēros tajā minētās nostādnes. Jāpiemin, ka sa
līdzinājumā ar agrāko kārtību lauksaimnieki, kam ir bijusi iespēja iegādāties (subsidē
tas) apdrošināšanas polises, vairs nevarēs saņemt nekādas papildu kompensācijas. 
Tādējādi lauksaimnieki būs ieinteresēti iegādāties apdrošināšanas polises, un tas ievēro
jami atvieglinās valsts izdevumu iepriekšējo plānošanu. Itālijas valdība plāno tērēt aptu
veni 100 miljonus euro gadā tiešām kompensācijām un vēl 100 miljonus euro atvēlēt 
subsidētajiem apdrošināšanas līgumiem.

Holland Malt (Nīderlande)313

592. Komisija 3. maijā ir nolēmusi sākt oficiālu izmeklēšanu saistībā ar plānotajām 
Nīderlandes iesala ražošanas nozares subsīdijām, ko ir paredzēts piešķirt Holland Malt BV 
(kooperatīvs graudkopju Bavaria NV un Agrifirm sadarbības uzņēmums) ražotnes izvei
des investīciju projektam. Šā projekta īstenošanas rezultātā notiktu visas iesala miežu uz
glabāšanas un pārstrādes, kā arī iesala ražošanas un tirdzniecības ķēdes integrācija.
593. Komisija ir nolēmusi sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru, jo apšauba plānotā 
atbalsta saderību ar kopējo tirgu šādu iemeslu dēļ:
• Komisijas rīcībā esošā informācija neļauj izslēgt iespējamību, ka iesala tirgus ražoša

nas jaudas ir pārmērīgas;
• Holland Malt apgalvo, ka ražo augstas kvalitātes Premium klases iesalu, ko izmanto Pre-

mium klases alus ražošanā un ka šīs klases iesala un alus tirgus joprojām paplašinās.
594. Tomēr nav skaidrs, vai Premium klases iesals un Premium klases alus ir īpaši 
produkti atsevišķā tirgū bez pārmērīgām ražošanas jaudām vai tikai īpaši termini.

3�� Lieta N 2��/2005.
3�2 Lieta NN 54/A/2004.
3�3 Lieta C �4/2005, sākotnēji lieta N �49/2004.
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Klimata pārmaiņu nodoklis (Apvienotā Karaliste)

595. Komisija 20. jūlijā ir apstiprinājusi valsts atbalsta programmu, kas desmit gados 
paredz piešķirt lauksaimniecības nozarei 687 miljonus euro nodokļu atlaidi314. Klimata 
pārmaiņu nodokļa samazinājums par 50 % dārzkopības un par 80 % lauksaimniecības 
nozarei saskaņā ar Integrētās piesārņojuma novēršanas un kontroles (IPNK) sistēmas lī
gumiem palīdz Apvienotās Karalistes lauksaimniecības nozarei piemēroties līdz ar no
dokļa uzlikšanu pieaugušajām energoproduktu cenām, vienlaikus palīdzot sasniegt Ap
vienotās Karalistes un arī ES oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma mērķus.
596. Klimata pārmaiņu nodoklis mājsaimniecībā neizmantojamiem energopro
duktiem Apvienotajā Karalistē ir ieviests 2001. gadā, lai tuvinātu Apvienoto Karalisti 
Kioto protokola mērķiem. Lielas energoietilpības rūpniecības nozares 10 gadus var sa
ņemt ievērojamu (80 %) šā nodokļa atlaidi, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem, uzlabo
tu uzņēmumu energoefektivitāti un samazinātu oglekļa dioksīda emisiju. Lauksaimnie
cības nozares, uz kurām attiecas šis lēmums (cūkkopība, putnkopība, pārtikas un 
dzērienu ražošanas nozare), ir noslēgušas IPNK līgumus un apņēmušās sasniegt emisi
jas samazinājuma un energoefektivitātes palielinājuma mērķus. Apvienotā Karaliste no
drošina šo saistību izpildes stingru pārraudzību.
597. Paredzamais nodokļu atvieglojumu zaudējums un tajā pašā laikā vajadzība 
sasniegt mērķus ir efektīvs veids, kā piesaistīt uzņēmumus noslēgtajiem līgumiem un 
virzībai uz sasniedzamajiem mērķiem. Proporcionālu saņemtā atbalsta piedziņas mehā
nismu par līguma termiņa beigās nesasniegtiem mērķiem papildina soda sankciju me
hānisms. Līgumus regulāri pārskata. Novērtējot daudznozaru valsts atbalstu enerģijas 
nodokļu kontekstā, Komisija ir piekritusi vērtēt lauksaimniecību tāpat kā citas nozares, 
kam piemēro vides aizsardzības valsts atbalsta pamatnostādnes. IPNK līgumi ir apstip
rināti saskaņā ar pamatnostādņu 51. punkta 1. apakšpunkta a) daļu.
598. Īpašs atsevišķs atbalsta pasākums, piešķirot piecu gadu 50 % nodokļa atlaidi, 
ļauj dārzkopības nozarei kompensēt starptautiskās konkurētspējas zudumu, ko rada kli
mata pārmaiņu nodoklis. Šā pasākuma juridiskais pamatojums ir Lauksaimniecības no
zares valsts atbalsta pamatnostādņu 5.5.4. punkts.

14. Zivrūpniecības nozare

599. No Komisijas 2005. gadā pieņemtajiem zivrūpniecības nozares lēmumiem jā
piemin lēmumi saistībā ar trim lietām.
600. Uzņēmums Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP)315 1999. un 2000. gadā ir 
ieguldījis 3 miljonus sterliņu mārciņu kādā Šetlendas salu zivju pārstrādes uzņēmumā. 
Komisija par šo pasākumu ir saņēmusi sūdzību. Izmeklējot šo lietu, Komisija ir no
skaidrojusi, ka ieguldītie līdzekļi nāk no diviem Šetlendas salu padomes pārvaldībā eso
šiem fondiem un ir uzskatāmi par valsts atbalstu. Ieguldījums ir ar kopējo tirgu nesade
rīgs darbības atbalsts. Tomēr šāda veida finansējumu var uzskatīt arī par privātu 

3�4 Lieta NN �2/2004.
3�5 Lieta C �3/2005.
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līdzdalību struktūrfondu programmā, tādēļ, ņemot vērā iesaistīto iestāžu un uzņēmu
mu tiesības uz tiesisko paļāvību, Komisija nav pieprasījusi šā atbalsta piedziņu.
601. Komisija ir apstiprinājusi Apvienotās Karalistes paziņotu 1 miljonu sterliņu 
mārciņu vērtu atbalsta programmu316, lai izveidotu brīvprātīgas līdzdalības atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, kurā iesaistītie lašu audzētāji vāc un iznīcina savu zivjaudzē
tavu atkritumus. Komisijas lēmumā ir pausts viedoklis, ka GSE ārkārtas situācijas kon
tekstā pieņemtās Pamatnostādnes par valsts atbalstu saistībā ar TSE pārbaudēm un kri
tušo lopu un lopkautuvju atkritumu iznīcināšanu ir attiecināmas arī uz valsts atbalstu 
saistībā ar zivjaudzētavu atkritumu apsaimniekošanu.
602. Komisija ir apstiprinājusi atbalsta programmu, par kuru pēc neparasti spēcī
gas vētras, kas plosījās Baltijas jūrā janvāra sākumā, Komisijai ir paziņojusi Latvija317 un 
kuras mērķis ir kompensēt zvejniekiem un zivjaudzētājiem vētras nodarītos zaudēju
mus. Paziņojumi par šāda veida atbalsta programmām, piemēram, lai kompensētu vēt
ru, negaidīta piesārņojuma vai citu ārkārtas situāciju radītus zaudējumus, nav nekas 
neparasts, bet šis ir pirmais gadījums, kad par šādu atbalsta programmu ir paziņojusi 
kāda no jaunajām dalībvalstīm.

15. ogļrūpniecības nozare

603. Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi ne vienu vien lēmumu par valsts atbalstu 
ogļrūpniecības nozarē. Jūnijā Komisija ir apstiprinājusi Vācijas, Ungārijas un Polijas 
ogļrūpniecības nozares pārstrukturēšanas plānus.
604. Janvārī Komisija ir apstiprinājusi ikgadējos 2005. gada atbalsta maksājumus 
Vācijai. Martā Komisija ir apstiprinājusi valsts atbalstu, ko Vācija ogļrūpniecības nozarei 
bija piešķīrusi 2001. un 2002. gadā (lai gan šis atbalsts ir uzskatāms par nelikumīgu, jo 
Komisijai par to nebija paziņots). Jūnijā Komisija ir apstiprinājusi ikgadējo 2004. gada 
atbalstu Slovākijai un ikgadējo atbalstu Polijai laikposmam no 2004. līdz 2006. gadam. 
Jūlijā Komisija ir apstiprinājusi atbalstu jaunu brūnogļu iegulu izstrādei Čehijā, pama
tojoties uz Reģionālā atbalsta pamatnostādnēm, jo ogļrūpniecības nozares tiesiskais re
gulējums uz brūnoglēm neattiecas. Visbeidzot, Komisija ir apstiprinājusi ogļraktuvju 
slēgšanas atbalstu Čehijai, ikgadējo 2005. gada atbalstu Slovākijai un ikgadējo atbalstu 
Ungārijai laikposmam no 2004. līdz 2006. gadam.

16. transporta nozare318

16.1. Dzelzceļa transports

605. Komisija 3. maijā ir apstiprinājusi atbalstu, ko Čehija gatavojas piešķirt, lai 
Čehijas dzelzceļam atvieglinātu jauna dzelzceļa ritošā sastāva iegādi319. Čehijas iestādes 

3�6 Lieta N 285/2005.
3�7 Lieta N �77/2005.
3�8 Turpmāk apskatītās transporta nozares lietas ir Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta pārziņā.
3�9 Lieta N 323/2004 — Čehija — Valsts garantijas, lai finansētu dzelzceļa ritošā sastāva iegādi, ko veic 

Česke dráhy (Čehijas dzelzceļš), Komisijas lēmums, 3.5.2005.
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nodrošinās 45 miljonus euro liela aizdevuma garantijas — šo aizdevumu Čehijas dzelz
ceļam ir gatava sniegt kredītiestāde Eurofima. Pasākuma negatīvais iespaids uz tirdznie
cību pašreizējos apstākļos ir ļoti neliels. Pirmkārt, lai gan uz izdevīgākiem nosacījumiem 
nekā tas būtu parastos tirgus apstākļos, Čehijas dzelzceļš maksā procentus par šo aizde
vumu un maksā arī par valsts garantijām. Otrkārt, garantijas attiecas tikai uz dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumiem, bet šis dzelzceļa transporta tirgus vēl nav atvērts brīvai kon
kurencei saskaņā ar ES tiesību aktiem.
606. Komisija 7. jūnijā ir apstiprinājusi Nīderlandes atbalsta pasākumu320, kas pa
redz piešķirt atbalstu jaunas dzelzceļa signālu un ātruma kontroles sistēmas, t.i., Eiropas 
Vilcienu kontroles sistēmas (ETCS) ierīkošanai uz kravas vilcieniem, kas veiks pārvadā
jumus jaunajā dzelzceļa kravu pārvadājumu līnijā Betuwe Route. Jauno Eiropas vilcienu 
kontroles standartu ETCS šajā dzelzceļa līnijā ierīkos satiksmes drošības nolūkos. Nī
derlandes iestādes daļēji kompensēs ar ETCS ierīkošanu saistītās izmaksas uz pirmajām 
tās sērijas lokomotīvēm, kas veiks pārvadājumus Betuwe Route dzelzceļa līnijā.
607. Visbeidzot, 3. martā Komisija ir apstiprinājusi Francijas dzelzceļa uzņēmuma 
SNCF kravas pārvadājumu pārstrukturēšanas atbalsta pasākumu321. Pasākums ietilpst 
pārstrukturēšanas plānā, kas paredz atveseļot SNCF darbību kravu pārvadājumu jomā. 
Komisija ir atzinusi plāna saderību ar ES tiesību aktiem, jo atbalsts ir ierobežots līdz 
vajadzīgajam minimumam un vienlaikus ir paredzēti kompensējoši pasākumi, piemē
ram, jaudu samazinājums un gaidāmā Francijas dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus li
beralizācija.

16.2. Kombinētais transports

608. Komisija 16. martā ir apstiprinājusi Beļģijas atbalsta programmu322, kas paredz 
piešķirt subsīdijas Valonijas reģionam kombinētā transporta aprīkojuma iegādei. Komi
sija 5. jūlijā ir apstiprinājusi vēl vienu Beļģijas atbalsta programmu323, kuras mērķis ir 
sekmēt valsts kombinētā transporta pakalpojumu attīstību. Ar šo trīsgadu programmu 
ir paredzēts atbalstīt kombinētā transporta uzņēmumus, kas izmanto dzelzceļa pakalpo
jumus. Atbalstu piešķirs, lai kompensētu ārējo izmaksu starpību starp autopārvadājumu 
un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas ir īpaši liela īsos maršrutos.
609. Turklāt Komisija 16. martā ir apstiprinājusi Vācijas atbalsta programmu324 ar 
mērķi sekmēt jaunu kombinētā transporta pakalpojumu attīstību un speciāla aprīkoju
ma iegādi.

320 Lieta N 569/2004 — Nīderlande — Atbalsta programma Eiropas Vilcienu kontroles sistēmas (ETCS) 
pielāgošanai kravas lokomotīvēm, Komisijas lēmums, 7.6.2005.

32� Lieta N 386/2004 — Francija — Atbalsts SNCF Freight parstrukurēšanai, Komisijas lēmums, 
2.3.2005.

322 Lieta N 247/2004 — Valonijas reģiona kombinētā transporta atbalsta programma, Komisijas lē-
mums, �6.3.2005.

323 Lieta N 249/2004 — Kombinētā transporta atbalsta programma, Komisijas lēmums, 5.7.2005.
324 Lieta N 238/2004 — Vācija — Atbalsta programma, lai finansētu jaunus kombinētā transporta pa-

kalpojumus, Komisijas lēmums, �6.3.2005.
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610. Komisija 20. aprīlī ir apstiprinājusi Itālijas atbalsta programmu325, kuras no
lūks ir sekmēt smago kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu novirzīšanu no autoceļiem 
uz jūrasceļiem. Lai sasniegtu šo mērķi, ir paredzēts piešķirt subsīdijas autopārvadājumu 
uzņēmumiem, kas autoceļu vietā izmanto pastāvošus vai jaunus jūrasceļus. Programma 
būs spēkā trīs gadus, un tās budžets sasniegs 240 miljonus euro. Tomēr atbalsts tiks 
piešķirts ar vienu nosacījumu, proti, atbalsta saņēmējiem vēl trīs gadus pēc programmas 
beigām pārvadājumiem būs jāizmanto jūrasceļi.

16.3. Ceļu transports

611. Komisija 7. decembrī ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt ABX Logistics326 uzņē
mumu grupas pārstrukturēšanas plāna finansiālo pusi 176 miljonu euro apmērā. Šis lē
mums ir tapis pēc iepazīšanās ar pārstrukturēšanas plānu, kurš paredz ievērojami sama
zināt ABX Worldwide uzņēmumu grupas, tostarp ABX Vācijas un ABX Nīderlandes 
filiāļu jaudas, atveseļot visas uzņēmumu grupas darbību un nodot visu uzņēmumu gru
pas kapitālu privātam investoram, kam jāsāk rīkoties 12 mēnešos pēc lēmuma pieņem
šanas. ABX Francijas filiāles vietējā uzņēmējdarbība 2005. gadā jau ir privatizēta.
612. Komisija ir nolēmusi apstiprināt šos pasākumus, kas šķiet pietiekami, lai atjau
notu ABX Worldwide uzņēmumu grupas dzīvotspēju arī tad, ja šajā nolūkā būtu jāpār
dod visa ABX Worldwide uzņēmumu grupa. Tādēļ, apstiprinot pārstrukturēšanas atbal
stu, Komisija ir izvirzījusi nosacījumu, kas paredz pārdot ABX grupu privātam 
investoram, kurš par to būtu ar mieru maksāt ne vien tirgus cenu, bet būtu gatavs ABX 
grupā ieguldīt arī ievērojamus papildu līdzekļus.

16.4. Gaisa satiksme

Alitalia (Itālija)

613. Komisija 7. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu, atzīstot, ka Alitalia un tās lidlauka 
pakalpojumu meitasuzņēmuma kapitāla pārstrukturēšana nav saistīta ar valsts atbalstu, 
ciktāl tiek stingri ievēroti nosacījumi, kas valstij liek ievērot ieinteresēta privātā investo
ra principu. No vienas puses, valsts mazākuma līdzdalība plānotajā AZ Fly kapitāla pa
lielinājumā par 1,2 miljardiem euro ir jāīsteno, ievērojot privātā investora principu attie
cībā uz cenu un nosacījumiem. Šajā sakarā Komisija saņēma nodomu vēstuli no 
starptautiskas bankas, ar kuru banka šajā darījumā garantē privātā sektora faktisko un 
vairākuma līdzdalību. Tas nodrošina, ka tiek izpildīta Itālijas 2004. gada jūlija apņemša
nās privatizēt šo uzņēmējdarbību. Lidsabiedrības kapitāla pārstrukturēšana, kuras re
zultātā galīgais kapitāla pieaugums ir aptuveni 1 miljards euro, ir sekmīgi notikusi de
cembrī, neizmantojot banku piedāvātās garantijas, jo tās šajā gadījumā nebija 
vajadzīgas.

325 Lieta N 496/2003 — Itālija — Atbalsts loģistikas ķēdes izveidošanai un intermodalitātes pilnveidei, 
Komisijas lēmums, 20.4.2005.

326 Lieta C 53/03.
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614. No otras puses, piedāvātajam valsts kontrolakciju sabiedrības Fintecna 216 
miljonus euro ieguldījumam AZ Services lidlauka pakalpojumu uzņēmējdarbībā ir jāno
tiek saskaņā ar tirgus nosacījumiem. Veicot neatkarīgu izmeklēšanu, Komisija ir pārlie
cinājusies, ka šā ieguldījuma sagaidāmā atdeve ir tāda, ar ko varētu rēķināties privāts 
investors. Kapitāla pārstrukturēšana ir sekmīgi sākta, kā paredzēts, decembrī.
615. Veicot Alitalia pārstrukturēšanas izmeklēšanu, Komisija deva trešām pusēm 
iespēju novērtēt, vai Alitalia ir pienācīgi izmantojusi 400 miljonus euro aizdevumu, ko 
Komisija ar 2004. gada 20. jūlija lēmumu bija atļāvusi Itālijai garantēt. Ievērojot trešo 
pušu apsvērumus, Komisija ir veikusi Alitalia rīcības vispusīgu analīzi, tostarp neatkarī
gu izmeklēšanu. Komisija ir secinājusi, ka šis atbalsts ir izmantots pienācīgi, jo īpaši at
zīmējot, ka lidsabiedrības jaudas atbilst pieņemtajām saistībām un jaunie maršruti ir 
rentabli.

Ryanair (Beļģija)

616. Savā 2004. gada 12. februāra lēmumā par Valonijas reģiona un valsts īpašumā 
esošās Briseles Dienvidu Charleroi lidostas (BSCA) piešķirtajām privilēģijām lidsabied
rībai Ryanair saistībā ar tās uzņēmējdarbību Charleroi lidostā Komisija ir atzinusi, ka ir 
gatava apstiprināt atsevišķus atbalsta veidus, kas sekmē patiesu jaunu maršrutu attīstī
bu, ievērojot zināmus, skaidri definētus nosacījumus. Vienlaikus lēmumā ir atzīmēts, ka 
dažus atbalsta veidus Komisija nevar apstiprināt.
617. Ievērojot Komisijas viedokli un izpildot pieņemto lēmumu, Beļģijas iestādes 
un Ryanair 2004. gadā ir vienojušās daļu no nesaderīgā atbalsta aptuveni 4 miljonu euro 
apmērā pārskaitīt pagaidu kontā līdz Pirmās instances tiesas (PIT) sprieduma pieņem
šanai saistībā ar lidsabiedrības prasību atcelt Komisijas lēmumu. Lai panāktu, ka Ryan-
air atmaksā atlikušo, aptuveni 2,3 miljonus euro lielo atbalsta summu, Beļģijai bija jāie
sniedz prasība Īrijas tiesā (lieta vēl nav izskatīta).
618. Ryanair un Charleroi lēmuma un tā seku kontekstā Komisija 9. decembrī ir 
pieņēmusi pamatnostādnes saistībā ar gaisa satiksmes nozares jaunākajām attīstības 
tendencēm — no vienas puses, parādās zemu cenu lidsabiedrības, un, no otras puses, 
pieaug lidostu, jo īpaši reģionālo lidostu, savstarpējā konkurence, kas ir sevišķi pieaugu
si pēdējos pāris gados, tādēļ ka lidostas cenšas piesaistīt jaunus gaisa satiksmes maršru
tus. Šo pamatnostādņu327 mērķis ir labāka piemērojamo noteikumu pārredzamība, pa
skaidrojot, kādu atbalstu Komisija ir vai, gluži pretēji, nav gatava apstiprināt.

Olympic Airways (Grieķija)

619. Septembrī Komisija ir pabeigusi arī izmeklēšanu saistībā ar aizdomām, ka 
Grieķija, iespējams, ir piešķīrusi nelikumīgu un nesaderīgu atbalstu Olympic Airways. 
Komisija ir secinājusi, ka kopš 2002. gada 11. decembra (šajā dienā Komisija ir pieņē
musi ar šo Grieķijas lidsabiedrību saistīto iepriekšējo lēmumu) Olympic Airways un 

327 Komisijas paziņojums — Kopienas pamatnostādnes par lidostu finansēšanu un sākuma atbalstu 
lidsabiedrībām, kuras veic lidojumus no reģionālajām lidostām (OV C 3�2, 9.�2.2005., �. lpp.).
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Olympic Airlines ir turpinājušas saņemt nelikumīgu valsts atbalstu. Skatīt arī atsauci uz 
EKT spriedumu par šā atbalsta piedziņu tālāk D sadaļā.
620. Komisija sāka izmeklēšanas procedūru, konstatējot, ka Olympic Airways jop
rojām nemaksā nodokļus un nepilda sociālās apdrošināšanas saistības, un apšaubot vei
du, kādā 2003. gada beigās notika Olympic Airlines izveidošana.
621. Grieķija 2003. gada decembrī koncentrēja visu līdzšinējo ar gaisa pārvadāju
miem saistīto Olympic Airways uzņēmumu grupas uzņēmumu Olympic Airways, Olym-
pic Aviation un Olympic Macedonian darbību, izveidojot jaunu uzņēmumu un pārdēvē
jot to par Olympic Airlines. Pēc padziļinātas Olympic Airways un Olympic Airlines 
finansiālā stāvokļa izpētes Komisija 14. septembrī ir secinājusi, ka Grieķija šim uzņēmu
mam ar vairākiem pasākumiem ir piešķīrusi nelikumīgu un nesaderīgu atbalstu, tostarp 
atbrīvojot Olympic Airways no nodokļu maksājumiem un sociālās apdrošināšanas sais
tībām, mākslīgi paaugstinot Olympic Airlines pārņemto Olympic Airways aktīvu vērtību, 
piešķirot Olympic Airways valsts naudas līdzekļu dotācijas un iznomājot Olympic Airli-
nes lidmašīnas par cenām, kas ir zemākas par pašizmaksu328.

Lidostu infrastruktūra (Vācija un Beļģija)

622. Vēl Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi divus lēmumus saistībā ar lidostu infra
struktūras finansējumu. Komisija 19. janvārī ir pieņēmusi lēmumu, atzīstot, ka Vācijas 
reģionālo lidostu izbūves un attīstības atbalsta programma strukturāli vājos reģionos329 
atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Saskaņā ar šo programmu tiek piešķirtas dotāci
jas, ko var izmantot tikai ar lidostu infrastruktūru saistītu ieguldījumu izmaksu segšanai 
ar nosacījumu, ka šī infrastruktūra ar vienādiem nosacījumiem ir pieejama visiem po
tenciālajiem ekspluatētājiem. Tomēr finansiālais atbalsts neattiecas uz lidostu ikdienas 
operatīvo darbību, un saskaņā ar šo programmu piešķirto atbalstu nedrīkst izmantot, lai 
finansētu īpašus to gaisa pārvadātāju ieguldījumus, kuri izmanto attiecīgo lidostu.
623. Otrs ar lidostu infrastruktūru saistītais lēmums attiecas uz valsts un privātās part
nerības izveidi, lai sekmētu Antverpenes Deurnas starptautiskās lidostas attīstību un darbī
bu330. Komisija 20. aprīlī pieņemtajā lēmumā jo īpaši ir atzīmējusi, ka valsts ieguldījumu ap
jomu un komerciālā partnera galīgā izvēle ir notikusi ar atklātas un nediskriminējošas 
atklāta konkursa procedūras palīdzību; piemērojot šo kārtību, ir atzīts konkurentu vienlīdzī
bas princips un nodrošināts, ka valsts līdzdalība nepārsniedz vajadzīgo minimumu.

c — ar valsts atBalstu saistĪto lēmumu iZpildes nodrošinājums

1. ievads

624. Valsts atbalsta rīcības plānā ir uzsvērts — lai valsts atbalsta kontrole būtu efek
tīva un ticama, ir jāpanāk pienācīgs Komisijas pieņemto lēmumu izpildes nodrošinā

328 Lieta C ��/2004.
329 Lieta N 644i/2002 — Vācija, Komisijas lēmums, �9.�.2005.
330 Lieta N 355/2004 — Beļģija, Komisijas lēmums, 20.4.2005.
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jums, jo īpaši attiecībā uz nelikumīga un nesaderīga atbalsta piedziņu. Valsts atbalsta 
rīcības plānā Komisija ir paziņojusi, ka pieliks pūles, lai panāktu efektīvāku un ātrāku 
atbalsta piedziņas lēmumu izpildi, tādējādi nodrošinot vienādu attieksmi pret visiem 
atbalsta saņēmējiem.
625. Konkurences ĢD Lēmumu izpildes nodrošinājuma nodaļa 2005. gadā ir turpi
nājusi pārraudzīt, ar kādiem pasākumiem dalībvalstis nodrošina Komisijas pieņemto 
piedziņas lēmumu izpildi. Laikposmā no 2004. gada 31. decembra līdz 2005. gada 
31. decembrim vēl neizpildīto piedziņas lēmumu skaits ir sarucis no 94 līdz 75 neizpil
dītiem lēmumiem. Komisija 2005. gadā ir pieņēmusi 12 jaunus lēmumus par atbalsta 
piedziņu. Vienlaikus ir pabeigta izmeklēšana 31 ar atbalsta piedziņu saistītā lietā.
626. Vēl neizpildīto lēmumu ģeogrāfiskajā sadalījumā lielas pārmaiņas nav notiku
šas — visvairāk piedziņas lēmumu joprojām nav izpildīti Vācijā (35 %). No visiem vēl 
neizpildītajiem piedziņas lēmumiem kopumā 53 % nav izpildīti Spānijā, Itālijā un Fran
cijā. Sešpadsmit dalībvalstīs neizpildītu lēmumu nav. Gandrīz divas trešdaļas no neizpil
dītajiem atbalsta piedziņas lēmumiem attiecas uz atsevišķiem atbalsta pasākumiem, 
pārējās lietas ir saistītas ar atbalsta programmām.
627. Iesaistīto dalībvalstu sniegtā informācija apliecina, ka pēdējos gados ir atgūtas 
ievērojamas nelikumīga un nesaderīga atbalsta summas. Komisija 2005. gadā ir saņē
musi ar dokumentiem apliecinātu informāciju par ievērojamu atbalsta summu piedziņu 
saistībā ar atsevišķu, nesen pieņemtu lēmumu izpildi; kā piemērus šeit var minēt ar 
Vācijas Landesbanken un Bull saistītos lēmumus. Šie sekmīgie piedziņas pasākumi lielā 
mērā uzlabo kopējo situāciju šajā jomā. No 8,6 miljardus euro lielās piedzenamā atbal
sta summas, kas ir jāatgūst saskaņā ar lēmumiem, ko Komisija ir pieņēmusi laikposmā 
kopš 2000. gada, līdz 2005. gada beigām ir sekmīgi atgūti aptuveni 8,2 miljardi euro 
(6,0 miljardi euro pamatkapitāla un gandrīz 2,2 miljardi euro procentu maksājumu). 
Neskaitot procentus, šī summa ir 71 % no kopējās atgūstamā atbalsta summas331.
628. Lai nodrošinātu visu atbalsta piedziņas lēmumu sekmīgu izpildi, Komisija 
2005. gadā ir turpinājusi vēl neizpildīto lēmumu izpildes ciešu un konsekventu adminis
tratīvo kontroli. Ja attiecīgā dalībvalsts, pēc Komisijas domām, nebija veikusi visus tās 
tiesiskajā sistēmā paredzētos lēmuma izpildes nodrošinājuma pasākumus, Komisija ir 
sākusi tiesvedību saskaņā ar EK Līguma 88. panta 2. punktu vai 228. panta 2. punktu. 
Komisija 2005. gadā ir nolēmusi sākt 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru trīs tālāk 
aprakstītajos piedziņas lēmuma neizpildes gadījumos.

33� Jāatzīmē, ka šie dati attiecas tikai uz tiem vēl neizpildītajiem piedziņas lēmumiem, par kuriem da-
lībvalstis ir sniegušas relatīvi precīzu informāciju. Dalībvalstis pagaidām nav iesniegušas ticamu 
informāciju par iesaistītā atbalsta apjomu attiecībā uz 3� no �04 kopš 2000. gada pieņemtajiem 
piedziņas lēmumiem. Informācijas trūkums par piedzenamā atbalsta apjomu ir sevišķi jūtams at-
balsta programmu gadījumā, jo īpaši, ja tajās paredzētie pasākumi ir pilnīgi vai daļēji saistīti ar no-
dokļu atvieglojumiem, kā arī gadījumos, kad atbalsta programmās paredzētie pasākumi ir saistīti ar 
garantijām. Komisija turpina pielikt pūles, lai panāktu, ka dalībvalstis dara Komisijai zināmus datus 
par iesaistītā atbalsta apjomu.
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2. atsevišķas lietas

Municipalizzate (Itālija)332

629. Tā kā Itālija nav izpildījusi Komisijas 2002. gada 5. jūnija lēmumu, Komisija 
19. janvārī333 ir nolēmusi nodot lietu Eiropas Kopienu Tiesai (EKT). Komisijas lēmums 
nosaka, ka Itālijas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem piešķirtais atbalsts ir nesade
rīgs, un tādēļ tas no atbalsta saņēmējiem ir jāpiedzen. Komisija ir konstatējusi, ka divos 
gados kopš lēmuma pieņemšanas Itālija nav veikusi nekādus valsts tiesību aktos pare
dzētus efektīvus pasākumus, lai nekavējoties atgūtu piedzenamo atbalstu. Itālija ir vei
kusi tikai sagatavošanās pasākumus, bet nav izdevusi konkrētu rīkojumu par atbalsta 
piedziņu no tā saņēmējiem.

Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (Vācija)334

630. Komisija 16. februārī ir konstatējusi, ka Vācija nav pilnā mērā izpildījusi Ko
misijas 2002. gada 30. oktobrī pieņemto lēmumu par atbalsta piedziņu, kas paredz atgūt 
Vācijas porcelāna ražošanas uzņēmumam Kahla Porzellan GmbH un tā darbību pārņē
mušajam uzņēmumam Kahla/Thüringen Porzellan GmbH piešķirto atbalstu. Komisija 
uzskata, ka Vācija nav pielikusi vajadzīgās pūles, lai atgūtu daļu no lēmumā minētā ne
likumīgā un nesaderīgā atbalsta.

Darbavietu saglabāšanas ārkārtas pasākumi (Itālija)33�

631. Tā kā Itālija nav izpildījusi Komisijas 2004. gada 30. marta lēmumu, Komisija 
6. aprīlī ir nolēmusi nodot lietu EKT. Komisijas lēmumā ir atzīts, ka Itālijas atbalsta 
programma uzņēmumiem, kas pārņem likvidācijas procesā esošus uzņēmumus, ir pret
runā valsts atbalsta noteikumiem, tādēļ saskaņā ar šo programmu piešķirtais atbalsts no 
tā saņēmējiem ir jāpiedzen. Atbalsta programmas mērķis bija lielu, grūtībās nonākušu 
uzņēmumu darbavietu saglabāšana, piešķirot noteiktas sociālās apdrošināšanas maksā
jumu atlaides. Gadu pēc lēmuma pieņemšanas Itālija vēl nav darījusi Komisijai zināmu 
nevienu šā lēmuma izpildes nodrošinājuma pasākumu.

Fiskālā atbalsta programma Basku zemē (Spānija)33�

632. Tā kā Spānija nav izpildījusi trīs Komisijas pieņemtus atbalsta piedziņas lēmu
mus, kas attiecas uz fiskālā atbalsta programmu Basku zemē, Komisija 20. decembrī ir 
nolēmusi nodot lietu Tiesai. Komisijas lēmumos ir atzīts, ka Basku zemes fiskālā atbalsta 
programma, kas paredz piešķirt jaunizveidotiem uzņēmumiem desmit gadu atbrīvoju
mu no uzņēmumu peļņas nodokļa, ir pretrunā valsts atbalsta noteikumiem. Četrus ga
dus pēc minēto trīs lēmumu pieņemšanas Spānija joprojām nav informējusi Komisiju 

332 CR 27/�999.
333 Lieta C-207/2005.
334 CR 62/2000.
335 CR 62/2003.
336 CR 58/�999, CR 59/�999 un CR 60/�999.
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nedz par konkrētiem pasākumiem, lai pārtrauktu šīs atbalsta programmas darbību, 
nedz arī par konkrētiem jau piešķirtā nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta piedziņas pasā
kumiem.

Spriedums Deggendorf lietā un atbalsts ACEA Electrabel (Itālija)337

633. Komisija 2003. gadā ir sākusi 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru saistībā 
ar apgabala siltumtīklu izbūves projekta īstenošanu netālu no Romas, ievērojot spriedu
mu Deggendorf lietā, jo atbalsta saņēmējs šajā gadījumā bija Romas pašvaldības kontro
lē338 esošais uzņēmums ACEA. Tostarp ACEA kopīgi ar Beļģijas uzņēmumu Electrabel 
nodibināja un izveidoja kopuzņēmumu, kas saucas AceaElectrabel. Par atbalsta saņēmē
ju ir kļuvis kopuzņēmuma meitasuzņēmums AceaElectrabel Produzione, ko kopīgi kon
trolē Acea un Electrabel.
634. Komisija 16. martā ir nolēmusi izbeigt sākto procedūru, pieņemot lēmumu, ar 
kuru izmeklējamais pasākums ir atzīts par saderīgu atbalsta pasākumu un kurā ir no
teikts — lai arī ir notikusi daļēja saņēmēja identitātes maiņa, atbalsta saņēmējs paliek tas 
pats, kas municipalizzate lietā. Pozitīvais lēmums ir pieņemts ar nosacījumu, ka atbalstu 
var piešķirt tikai pēc tam, kad ir atmaksāts par nelikumīgu un nesaderīgu atzītais at
balsts.
635. Augustā AceaElectrabel Produzione ir nolēmis pārsūdzēt šo lēmumu PIT.

d — atsevišķas tiesas prāvas

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant339

636. Uzņēmumam Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, kas nodarbojas ar atkritu
mu savākšanu, ir jāmaksā nodoklis katru reizi, kad tas nogādā savāktos atkritumus uz 
pārstrādes iekārtām. Uzņēmums ir pieprasījis, lai tam atlīdzina nodokļos samaksāto 
summu, jo uzskata, ka attiecīgais nodoklis ir uzlikts, pārkāpjot 88. panta 3. punktā mi
nēto īstenošanas aizliegumu. Grozījumi tiesību aktos, kas paredz uzlikt nodokli, un at
brīvojumi no šā nodokļa ir stājušies spēkā pirms Komisijas apstiprinājuma. Tomēr pēc 
šo pasākumu izmeklēšanas Komisija nav konstatējusi neviena šo atbalsta pasākumu ele
menta nesaderību ar kopējo tirgu.
637. Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) 13. janvāra spriedumā, ko Tiesa ir pieņēmusi 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesas lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ir teikts, ka 
valsts atbalsta noteikumu darbības joma neattiecas uz nodokļiem, izņemot gadījumus, 
kad nodokļus izlieto atbalsta pasākumu finansēšanai un tie tādējādi kļūst par attiecīgo 
atbalsta pasākumu neatņemamu daļu. Šāda cieša saikne un savstarpēja atkarība pastāv 
vienīgi tad, ja ieņēmumi no attiecīgā nodokļa ir noteikti jāizlieto atbalsta finansēšanai. 
Tādā gadījumā ieņēmumi no attiecīgā nodokļa tieši ietekmē atbalsta lielumu un attiecī

337 Lieta C 35/2003 — Lacio — siltumnīcas efekta gāzu samazinājums.
338 Skat. lietu CR 27/�999, kas minēta 629. punktā.
339 Lieta C-�74/2002 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.



Ziņojums par konkurences politiku — 2005. gads

17�

gi atbalsta pasākuma saderību. Pastāvot šādai saiknei, paziņojumā ir jānorāda arī atbal
sta finansējuma metode, līdz ar to īstenošanas aizliegums attiecas arī uz attiecīgo no
dokli.
638. EKT spriedumā tālāk ir teikts, ka 88. panta 3. punkta pēdējam teikumam ir 
tieša ietekme. Tas nozīmē – ja nodokļi ir neatņemama atbalsta pasākumu sastāvdaļa, 
dalībvalstīm ir principā jāatlīdzina nodokļu maksājumi, ko tās ir uzlikušas, pārkāpjot ES 
tiesību aktu normas. Personas, ja vien tās ir tādu nodokļu maksātājas, kuri ir uzlikti, 
pārkāpjot Līguma noteikumus, var atsaukties uz iepriekš minētās normas tiešo ietekmi 
ne vien tad, ja attiecīgās personas skar ar atbalsta pasākumu radītie konkurences traucē
jumi, bet arī, lai vienkārši atgūtu nelikumīgi uzliktajos nodokļos samaksāto summu.

F.J. Pape340

639. Ievērojot iepriekš izklāstītos atzinumus saistībā ar Streekgewest Westelijk No-
ord-Brabant lietu, F.J. Pape lietā EKT ir pārbaudījusi, vai nodokļi ir uzskatāmi par atbal
sta pasākumu neatņemamu daļu. Tāpat kā Streekgewest lietā arī F.J. Pape lietā Nīderlan
de ir sākusi piešķirt atbalstu pirms Komisijas apstiprinājuma. EKT 13. janvāra spriedumā 
ir teikts, ka šajā gadījumā nodokļi un atbalsta pasākumi nav pietiekami cieši saistīti, jo 
saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem, nosakot dažādus nodokļu ieņēmumu izlietojuma 
veidus, kompetentajām iestādēm ir dota rīcības brīvība. Tādēļ ieņēmumi no nodokļiem 
tieši neietekmē atbalsta apjomu, un EKT ir secinājusi, ka starp attiecīgo nodokli un at
balsta pasākumu nepastāv tik cieša saikne, lai varētu nospriest, ka dalībvalstij ir jāat
maksā F.J. Pape samaksātie nodokļi.

Confédération nationale du Crédit mutuel pret Komisiju341

640. Ar 13. janvāra spriedumu Pirmās instances tiesa (PIT) ir atcēlusi Komisijas 
2002. gada 15. janvāra lēmumu, kurā Francijas piešķirtais atbalsts Crédit Mutuel ir atzīts 
par nesaderīgu ar kopējo tirgu. Atbalsts ir piešķirts Livret Bleu reglamentētajā sistēmā 
uzkrātu un pārvaldītu noguldījumu veidā. Francija un Crédit Mutuel ir pārsūdzējušas šo 
lēmumu PIT.
641. Pamatojuma trūkuma dēļ PIT saskaņā ar EK Līguma 253. pantu ir atcēlusi 
Komisijas lēmumu.
642. Pirmkārt, PIT spriedumā ir teikts, ka atbalsta apraksts lēmuma rezolutīvajā 
daļā nav pietiekams, lai ieinteresētajām personām ļautu secināt, ka Komisijas apskatītie 
valsts pasākumi ir uzskatāmi par valsts atbalstu. Tādēļ Tiesa nevar īstenot savas pilnva
ras un pārbaudīt šo pasākumu novērtējumu.
643. Otrkārt, tā kā lēmuma rezolutīvā daļa un pamatojums veido vienotu veselumu, 
PIT ir izpētījusi arī lēmuma pārējās daļas, jo īpaši 87. panta 1. punkta nosacījumu ana
līzi. PIT ir secinājusi, ka lēmuma pārējās daļās par atbalstu uzskatāmie pasākumi nav 
pietiekami skaidri definēti.

340 Lieta C-�75/02 F.J. Pape pret Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
34� Lieta T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel pret Komisiju.



177

III — Valsts atbalsta kontrole

Beļģija pret Komisiju342

644. Ceļot šo prasību, Beļģija ir vēlējusies panākt, lai tiktu atcelta Komisijas Regula 
(EK) Nr. 2204/2002 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu nodarbinātības valsts 
atbalstam. EKT ar 14. aprīļa spriedumu ir noraidījusi Beļģijas prasību, paturējusi spēkā 
Komisijas regulu un sniegusi tālāk izklāstīto skaidrojumu par attiecīgi Komisijas un Pa
domes pilnvarām valsts atbalsta jomā.
645. EKT spriedumā ir teikts, ka, nosakot valsts atbalsta saderības kritērijus, Komi
sija nav pārkāpusi savas pilnvaras. Komisijai nav jāaprobežojas ar vienkāršu līdzšinējās 
prakses kodifikāciju; pamatojoties uz uzkrāto pieredzi, Komisija var noteikt jaunus at
balsta saderības kritērijus, kas var būt vēl stingrāki par pastāvošajiem kritērijiem. Ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98 Padome ir pilnvarojusi Komisiju atzīt atsevišķas atbal
sta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu un noteikt, ka uz šīm atbalsta kategorijām 
neattiecas paziņošanas prasība. Tomēr ar šo regulu Komisijai nav dotas pilnvaras inter
pretēt 87. panta 1. punktu un noteikt vispārīgu un saistošu valsts atbalsta jēdziena defi
nīciju saskaņā ar 87. panta 1. punktu.

Sniace pret Komisiju 343

646. PIT 14. aprīļa spriedumā ir paskaidroti nosacījumi, kas jāievēro atbalsta saņē
mēju konkurentiem, ja tie Eiropas tiesās vēlas apstrīdēt Komisijas atbalsta apstiprināju
ma lēmumus. Šajā gadījumā prasītājs, Spānijas mākslīgo un sintētisko šķiedru ražošanas 
uzņēmums Sniace, bija apstrīdējis lēmumu, ar kuru Komisija bija atļāvusi Austrijai pie
šķirt atbalstu uzņēmumam Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG).
647. PIT spriedumā ir uzsvērts — ja atbalsta saņēmēja konkurents vēlas apstrīdēt 
Komisijas lēmumu, tad šim konkurentam ir jāpierāda, ka attiecīgais lēmums konkrēti 
skar tā intereses. Šajā sakarā PIT ir ņēmusi vērā divus faktorus:
• pirmais faktors ir konkurenta loma pirmstiesas procedūrā – Sniace pirmstiesas pro

cedūrā ir bijusi neievērojama loma, jo Sniace nav griezies pie Komisijas ar sūdzību 
un pirmstiesas procedūras pamatā nav bijuši Sniace iesniegtie argumenti;

• otrs faktors ir prasītāja sniegtie pierādījumi, kas apliecina, ka lēmums var ietekmēt 
prasītāja tirgus pozīciju — PIT ir konstatējusi, ka prasītājs un LLG nedarbojas vienā 
un tajā pašā tirgus daļā un prasītājs arī turpmāk nav paredzējis šādu darbību; turklāt 
prasītājs nevar pietiekami pierādīt, ka apstrīdētais lēmums varētu ievērojami iespai
dot tā tirgus pozīciju, jo Sniace apgalvojumu pamatā ir ar pierādījumiem neapstipri
nāti deklaratīvi pieņēmumi, nenorādot iespējamos zaudējumus vai lēmuma negatī
vo iespaidu uz Sniace uzņēmējdarbību.

648. Tādēļ ar PIT spriedumu Sniace prasība ir atzīta par nepieņemamu, jo Komisi
jas lēmums konkrēti neskar prasītāja intereses.

342 Lieta C-��0/03 Beļģija pret Komisiju.
343 Lietas T-88/0� un T-�4�/03 Sniace pret Komisiju.
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Itālija pret Komisiju344

649. Šajā lietā EKT ar 10. maija spriedumu ir daļēji atcēlusi Komisijas 1999. gada 
6. augusta lēmumu, ar kuru Komisija sāka tiesvedību saistībā ar Tirrenia di Navigazione 
grupas uzņēmumiem piešķirto valsts atbalstu. Griežoties Tiesā, Itālija ir vēlējusies pa
nākt Komisijas lēmuma atcelšanu, ciktāl tas paredz iesaistīto atbalsta pasākumu apturē
šanu.
650. Šis spriedums piesaista uzmanību ar to, ka tajā ir paskaidroti daži procedūras 
noteikumi, kas Komisijai būtu jāievēro, novērtējot atbalsta pasākumus.
651. Pirmkārt, ja Komisija apsver iespējamību dot rīkojumu apturēt jaunu atbalsta 
pasākumu piemērošanu, Komisijai vispirms ir jādod attiecīgajai dalībvalstij iespēja ap
spriesties par visiem pasākumiem un iesniegt savus apsvērumus. Šajā gadījumā Komisi
ja nav apspriedusies ar Itālijas iestādēm par Tirrenia grupas uzņēmumiem piešķirtajiem 
kuģu degvielas un smēreļļu piegāžu nodokļu atvieglojumiem. Tādēļ EKT ir secinājusi, 
ka Komisijas lēmums ir daļēji jāatceļ, proti, ciktāl tas paredz apturēt konkrētā atbalsta 
pasākuma piemērošanu.
652. Otrkārt, saistībā ar apgalvojumu, ka Komisija ir nepareizi izmantojusi savas 
pilnvaras, EKT ir norādījusi — par pilnvaru nepareizu izmantošanu varētu runāt vienī
gi gadījumā, ja pastāvētu nepārprotamas aizdomas, ka attiecīgie pasākumi ir pastāvoši 
atbalsta pasākumi vai ka pasākumi vispār nav saistīti ar valsts atbalstu. Tad Komisijai 
nebūtu tiesības uzskatīt šos pasākumus par jauniem atbalsta pasākumiem, līdz ar to 
Komisija nebūtu tiesīga pieprasīt šo pasākumu apturēšanu. Šajā gadījumā pasākumi ir 
klasificēti kā jauni atbalsta pasākumi, tādēļ, tos apturot, Komisija nav nepareizi izman
tojusi savas pilnvaras.
653. Visbeidzot, EKT ir pārbaudījusi, vai Komisija ir rīkojusies pareizi, sākotnēji 
lemjot, ka attiecīgie pasākumi ir uzskatāmi par jaunu atbalstu. Vispirms EKT spriedumā 
ir teikts, ka gadījumā, ja iesaistītā dalībvalsts uzskata attiecīgos atbalsta pasākumus par 
pastāvošu atbalstu, tad šīs dalībvalsts pienākums ir pēc iespējas ātrāk sniegt Komisijai 
informāciju, kas pamato dalībvalsts pozīciju; šāda informācija ir jāsniedz, tiklīdz Komi
sija ir izrādījusi interesi par attiecīgajiem pasākumiem. Ja Komisija, pamatojoties uz 
šādu informāciju un veicot provizorisku novērtējumu, secina, ka attiecīgie pasākumi 
visticamāk ir uzskatāmi par pastāvošu atbalstu, Komisijai turpmāk attiecībā uz šiem 
pasākumiem ir jāpiemēro 88. panta 1. un 2. punktā paredzētie procedūras noteikumi. 
Tomēr tas neattiecas uz šo lietu.

Komisija pret Grieķiju34�

654. Komisija 2002. gada 11. decembrī ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru par nelikumī
gu un nesaderīgu ir atzīts Olympic Airways piešķirtais pārstrukturēšanas atbalsts. Tādēļ 
Komisija ir devusi Grieķijai rīkojumu šo atbalstu no tā saņēmējiem piedzīt.

344 Lieta C-400/99 Itālija pret Komisiju.
345 Lieta C-4�5/03 Komisija pret Grieķiju.
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655. Grieķija ir veikusi dažus ar atbalsta piedziņu saistītus sākotnējus pasākumus. 
Tomēr pēc tam, kad Komisija bija pieņēmusi lēmumu par atbalsta piedziņu, Grieķija ir 
pārcēlusi Olympic Airways darbiniekus uz jaunizveidoto uzņēmumu Olympic Airlines 
un nodevusi šim uzņēmumam ienesīgākos Olympic Airways aktīvus, atbrīvojot Olympic 
Airways no jebkādām parādsaistībām un kompensācijām, turklāt padarot neiespējamu 
Olympic Airways parādu piedziņu no jaunizveidotā uzņēmuma. Tādēļ Komisija ir sāku
si tiesvedību, ceļot prasību par Grieķijas bezdarbību EKT.
656. EKT 12. maija spriedumā ir teikts, ka atbalsta saņēmēja aktīvu nodošana ir 
organizēta tā, lai padarītu neiespējamu atbalsta saņēmēja parādu piedziņu. Šis darījums 
kavē sekmīgu atbalsta piedziņas lēmuma izpildi. Tādējādi ir nopietni kompromitēts at
balsta piedziņas lēmuma konkurences atjaunošanas mērķis.
657. Grieķijas veikto pasākumu rezultātā nav izdevies atgūt Olympic Airways parā
du, jo šie pasākumi ir vai nu bijuši nepilnīgi, vai novēloti (jo tie nav veikti noteiktajā 
divu mēnešu termiņā), vai arī tie nav bijuši saistoši. Tādēļ EKT ir secinājusi, ka Grieķija 
nav izpildījusi Komisijas lēmumu.

Corsica Ferries France SAS pret Komisiju

658. PIT 15. jūnijā ir atcēlusi Komisijas 2003. gada 9. jūlija lēmumu par Francijas 
kuģniecības sabiedrības SNCM kapitāla pārstrukturēšanu346. PIT ir atcēlusi šo lēmumu, 
jo saskaņā ar analīzi, ko Komisija bija veikusi saistībā ar 12 miljonus euro vērto aktīvu 
pārdošanas rezultātā gūstamo peļņu, Komisija nav varējusi nodrošināt, ka atbalsts būs 
stingri ierobežots līdz vajadzīgajam minimumam. Tomēr visus pārējos prasītāja argu
mentus tiesa ir noraidījusi.

CDA pret Komisiju347

659. Šajā lietā ar 19. oktobra spriedumu PIT ir daļēji atcēlusi Komisijas lēmumu par 
valsts atbalstu, ko Vācija bija piešķīrusi uzņēmumam CDA Compact Disc Albrechts 
GmbH (Tīringenes federālā zeme); tiesa ir atcēlusi lēmumu, ciktāl tas liek Vācijai piedzīt 
atbalstu no uzņēmumiem, kas nav sākotnējie atbalsta saņēmēji.
660. Pirmkārt, PIT spriedumā ir teikts, ka rīkojumu par atbalsta piedziņu no kāda 
uzņēmuma var dot vienīgi gadījumā, ja ir pierādīts, ka šis uzņēmums no atbalsta ir guvis 
faktisku labumu. Par šādu labumu nevar runāt gadījumos, kad atbalsts no sākotnējā 
saņēmēja ir krāpnieciskā ceļā novirzīts uz citu uzņēmumu. Komisijai ir jāliek lietā visi 
tās rīcībā esošie līdzekļi, lai no attiecīgās dalībvalsts iegūtu pēc iespējas precīzāku infor
māciju par šādi novirzīta atbalsta apjomu.
661. Otrkārt, PIT spriedumā ir teikts, ka piedziņas rīkojuma attiecinājums uz citu 
uzņēmumu, nevis uz sākotnējo atbalsta saņēmēju, ir iespējams gadījumos, kad ir pierā
dīta piedziņas rīkojuma apiešana. Tomēr šajā lietā tamlīdzīgu apiešanas faktu ir grūti 
konstatēt. Arī tad, ja sākotnējā uzņēmuma darbības turpinātājs ir izmantojis šā uzņē

346 Lieta T-349/03 Corsica Ferries France SAS pret Komisiju.
347 Lieta T-324/00 CDA pret Komisiju.
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muma aktīvus, lai turpinātu sākotnējā atbalsta saņēmēja darbību, un arī tad, ja aktīvu 
pārņemšanas nolūks ir bijis pasargāt daļu aktīvu no tiesiskas un ekonomiskas nenoteik
tības, ar to nepietiek, lai pierādītu, ka ir pastāvējis nolūks apiet Komisijas piedziņas rīko
jumu. Lai atspēkotu Komisijas argumentu par piedziņas rīkojuma apiešanu, PIT ir no
rādījusi, ka sākotnējā uzņēmuma darbības turpinātājs par aktīviem ir maksājis tirgus 
cenu un saistībā ar aktīvu pārņemšanu ir bijis izsludināts atklāts, ar nosacījumiem neie
robežots konkurss.

Nazairdis348

662. Šajā gadījumā Francijas tiesa ir lūgusi EKT sniegt prejudiciālu nolēmumu par 
to, vai progresīvs nodoklis, kas rodas tieši mazumtirdzniecības veikalos Francijā (TACA) 
ir valsts atbalsts. Pieņemot spriedumu, EKT ir piemērojusi iepriekš izklāstītos Streek-
gewest un Pape lietā pasludināto spriedumu kritērijus.
663. Ieņēmumus no TACA nodokļa izlieto dažādiem nolūkiem. Sākotnēji šie lī
dzekļi ir izlietoti, lai finansētu t.s “aiziešanas pabalstu”, ko par 60 gadiem vecākiem tir
gotājiem un amatniekiem izmaksā par aiziešanu no darba ar noteikumu, ka viņi pilnīgi 
izbeidz jebkādu darbību. Kopš TACA nodokļa ieviešanas ieņēmumi no tā ir ievērojami 
pieauguši, un TACA ieņēmumu papildu līdzekļus izlieto pašnodarbinātu amatnieku un 
pašnodarbinātu ražotāju un tirgotāju vecuma pamatapdrošināšanas programmām, kā 
arī piešķirot līdzekļus FISAC349 un CPDC350. Katru šo līdzekļu izlietojuma veidu regla
mentē konkrēti tiesību aktu noteikumi — tajos ir nosauktas iestādes, kas lemj par no
dokļu ieņēmumu tēriņu apjomu attiecīgiem mērķiem, un/vai izklāstīta pieteikuma ie
sniedzējiem konkrēti izmaksājamās summas apmēra noteikšanas kārtība.
664. Uzņēmumi, kas ir prasītāji pamatprāvā, 2001. gada aprīlī Francijas valsts tiesās 
ir cēluši vairākas prasības pret iestādi, kura atbild par TACA iekasēšanu. Prasītāji vēlējās 
atgūt līdzekļus, ko tie iepriekšējos gados bija samaksājuši kā TACA nodokli. Savu prasī
bu šie uzņēmumi pamatoja ar apgalvojumu, ka TACA nodoklis ir nelikumīgs, jo tas ir 
neatņemama daļa no Komisijai nepaziņotiem valsts atbalsta pasākumiem.
665. EKT 27. oktobra spriedumā vispirms ir analizēts nelieliem mazumtirdzniecī
bas veikaliem piešķirtais atbrīvojums no TACA nodokļa. EKT ir atzinusi — pat ja pie
ņem, ka nelieliem mazumtirdzniecības veikaliem piešķirtais atbrīvojums ir nelikumīgs, 
ar to nepietiek, lai ietekmētu TACA nodokļa likumīgumu. Tālāk Tiesa ir atsaukusies uz 
iepriekš aprakstīto tiesu praksi Streekgewest un Pape lietā un atzīmējusi — nodokļus var 
uzskatīt par atbalsta pasākumu neatņemamu daļu tikai tad, ja starp attiecīgo nodokli un 
atbalstu pastāv cieša, ar izlietojumu saistīta saikne. Tas nozīmē, ka ieņēmumi no attiecī
gā nodokļa ir noteikti jāizlieto atbalsta finansēšanai. Tādā gadījumā ieņēmumi no attie
cīgā nodokļa tieši ietekmē atbalsta lielumu un attiecīgi arī novērtējumu, nosakot attiecī
gā atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu.

348 Apvienotās lietas no C-266/04 līdz C-270/04 un no C-32�/04 līdz C-325/04 Nazairdis. (Tagad Distri-
bution Casino France.)

349 Intervences fonds amatniecības un tirdzniecības atbalstam.
350 Profesionālā degvielas piegādes komiteja.
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666. EKT ir secinājusi, ka šajā gadījumā tāda saikne nepastāv. Tiesa ir atzīmējusi 
šādus aspektus: valsts tiesību akti neparedz TACA nodokļa un šķietamā atbalsta ciešu 
saistību, bet neatkarīgi no nodokļa ieņēmumiem paredz šķietamā atbalsta minimālo un 
maksimālo robežu; saņēmējkasu darbība nav saimnieciska darbība; nosakot TACA ie
ņēmumu summu, kas izlietojama dažu konkrētu apdrošināšanas programmu finansēša
nai, kompetentajiem ministriem ir dota zināma rīcības brīvība.
667. Tādējādi uzņēmumi, kam ir jāmaksā TACA nodoklis, ceļot prasību valsts tie
sās nolūkā panākt atbrīvojumu no šā nodokļa vai atgūt nodokļos samaksāto summu, 
nevar cerēt uz šā nodokļa iespējamo nelikumīgumu.

e — statistika

6. attēls
Reģistrēto atbalsta gadījumu (izņemot atbalstu lauksaimniecības, zivsaimniecības,
transporta un ogļu nozarei) skaita tendence no 2000. līdz 2005. gadam
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8. attēls
Lēmumu skaits pa dalībvalstīm 2005. gadā     
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iv — starptautiskā darBĪBa

a — es paplašināšanās un rietumBalkānu valstis

668. ES 3. oktobrī ir sākusi iestāšanās sarunas ar Turciju un Horvātiju. Pirmā ap
spriežu kārta sarunu sadaļā par konkurenci (acquis novērtējums) ir notikusi novembrī 
un decembrī. Līdz iespējamās pievienošanās dienai kandidātvalstīm vajadzētu izveidot 
konkurences politikas, uzņēmumu apvienošanās kontroles un valsts atbalsta kontroles 
tiesību aktu sistēmu, nodibināt konkurences un valsts atbalsta kontroles iestādes un no
drošināt pieņemto noteikumu efektīvu piemērošanu.
669. Gaidot Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos 2007. gadā, Komisija ir rūpīgi 
pārraudzījusi šo valstu gatavošanos līdzdalībai ES un sniegusi atbalstu, palīdzot nodro
šināt konkurences noteikumu piemērošanu.
670. Komisija ir pārbaudījusi valsts atbalsta pasākumus, par kuriem Bulgārija ir pa
ziņojusi saskaņā ar Pievienošanās līgumā paredzēto t.s. pastāvošo atbalsta pasākumu 
paziņošanas kārtību. Šī kārtība nosaka, ka visi atbalsta pasākumi, ko piemēro pēc pie
vienošanās un kuri saskaņā ar Līgumu ir uzskatāmi par valsts atbalstu, bet nav iekļauti 
pastāvošo atbalsta pasākumu sarakstā, līdz ar pievienošanos ir uzskatāmi par jauniem 
atbalsta pasākumiem.
671. Pirms Rumānijas galīgā apstiprinājuma pārbaudot visus šīs valsts lēmumpro
jektus, Komisija ir rūpīgi pārraudzījusi, kā Rumānijā notiek valsts atbalsta noteikumu 
piemērošana. Komisija 25. oktobrī ir publicējusi ziņojumu par Rumānijas virzību kon
kurences politikas jomā351, atzīstot, ka Rumānija ir guvusi ievērojamus panākumus kon
kurences noteikumu piemērošanas nodrošināšanā, jo īpaši valsts atbalsta kontroles 
jomā.
672. Konkurences ĢD ir aktīvi palīdzējis visām Rietumbalkānu valstīm izstrādāt 
juridiski pareizus konkurences noteikumus. Cita starpā Konkurences ĢD ir palīdzējis 
izstrādāt ar konkurenci un valsts atbalstu saistītos tiesību aktus, sniedzis padomus par 
šo noteikumu piemērošanas nodrošinājumam vajadzīgo iestāžu izveidi un konkurences 
disciplīnas veicināšanu.

B — divpusējā sadarBĪBa

1. ievads

673. Konkurences ĢD ir izveidojis divpusēju sadarbību ar daudzām konkurences 
iestādēm, jo īpaši ar ES lielāko tirdzniecības partneru iestādēm. ES ir noslēgusi īpašus, 
konkurences lietām veltītus sadarbības nolīgumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm, 
Kanādu un Japānu. Oficiālā sadarbība ar Koreju notiek, pamatojoties uz parakstīto Sap
rašanās memorandu.

35� Visaptverošā Rumānijas pārraudzības ziņojuma �. pielikums, SEC(2005) �354 galīgā redakcija.
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674. Konkurences nolīgumu galvenie elementi ir informācijas apmaiņa par tiesību 
aktu piemērošanas pasākumiem un to koordinācija, kā arī nekonfidenciālas informāci
jas apmaiņa. Saskaņā ar nolīgumiem viena puse var lūgt otrai pusei veikt tiesību aktu 
piemērošanas pasākumus (savstarpēja tiesību atzīšana) un, īstenojot tiesību aktu piemē
rošanas pasākumus, viena puse ņem vērā otras puses svarīgas intereses (tradicionāla 
tiesību atzīšana).
675. ES ir noslēgusi arī vairākus brīvās tirdzniecības nolīgumus, kā arī asociācijas 
un sadarbības nolīgumus, kuros parasti ir iekļauti arī pamatnoteikumi par sadarbību 
konkurences lietās. Šādi nolīgumi ir, piemēram, EuroMed nolīgumi, kā arī ar dažām 
Latīņamerikas valstīm un Dienvidāfriku noslēgtie nolīgumi. Sadarbība starp Eiropas 
Komisiju un pārējo ESAO dalībvalstu konkurences iestādēm notiek saskaņā ar ESAO 
1995. gadā pieņemtajiem ieteikumiem.

2. sadarbības nolīgumi ar asv, kanādu un japānu

Amerikas Savienotās Valstis

676. Sadarbība ar ASV konkurences iestādēm notiek saskaņā ar sadarbības nolīgu
miem konkurences lietās352.
677. Gaisa transporta jomā Komisija 18.ovembrī finalizēja teksta projektu jaunam 
nolīgumam ar ASV, kas aizstās esošos divpusējos nolīgumus, ko noslēgušas dalībvalstis 
(skat. arī iepriekš I.B.3.2. daļu). Saskaņotie institucionālās sadarbības noteikumi plašos 
vilcienos attiecas uz tiem pašiem sadarbības līdzekļiem, ko reglamentē pastāvošais ES 
un ASV nolīgums par sadarbību konkurences politikas jomā starp Komisiju un ASV 
Tieslietu departamentu un ASV Federālo tirdzniecības komisiju (FTC). Starp sadarbī
bas jomām var minēt paziņošanu par lietām, informācijas apmaiņu par vispārīgiem un 
ar konkrētām lietām saistītiem jautājumiem, regulāras sanāksmes, lai apspriestu tirgus 
jaunumus un jautājumus, kas skar pušu kopējās intereses. Saistībā ar šīm sadarbības 
apspriedēm puses ir vienojušās par regulāru diskusiju foruma izveidi vispārīgu politikas 
jautājumu apspriešanai. Jaunie sadarbības noteikumi, kas regulē Komisijas un ASV 
Transporta departamenta sadarbību konkurences tiesību aktu un politikas jomā gaisa 
satiksmes nozarē, palīdzēs kopīgi novērtēt ES un ASV gaisa pārvadātāju alianšu darbību 
un sekmēs saskaņota regulējuma izveidi. Ja šo nolīgumu izdosies apstiprināt, tā piemē
rošana varētu sākties jau 2006. gada oktobra beigās.

352 Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienu Komisijas Nolīgums par to konkurences 
tiesību aktu piemērošanu ir noslēgts �99�. gada 23. septembrī. Šis nolīgums ir apstiprināts ar Pado-
mes un Eiropas Komisijas kopīgu �995. gada �0. aprīļa lēmumu, kurā ir paziņots, ka nolīguma pie-
mērošana sākas dienā, kad to ir parakstījusi Eiropas Komisija (OV L 95, 27.4.�995., 47. lpp.). Nolīgums 
par savstarpējas tiesību atzīšanas principu ievērošanu, kas nostiprina �99�. gada nolīgumā minētos 
noteikumus par savstarpējas tiesību atzīšanas principu ievērošanu, ir stājies spēkā �998. gada 
4. jūnijā (Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību par savstarpējas 
tiesību atzīšanas principu ievērošanu to konkurences noteikumu piemērošanā (OV L �73, �8.6.�998., 
26. lpp.).
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678. Komisija 2005. gadā ir turpinājusi cieši sadarboties ar ASV Tieslietu departa
menta Konkurences nodaļu un ASV Federālo tirdzniecības komisiju (FTC). Kontakti 
starp Komisijas amatpersonām un attiecīgajām amatpersonām abās ASV iestādēs ir bi
juši bieži un intensīvi. Sadarbība notiek gan saistībā ar atsevišķu lietu izmeklēšanu, gan 
saistībā ar vispārīgākiem konkurences politikas jautājumiem. Kopīgi izmeklējot kon
krētas lietas, saziņa starp attiecīgo lietu izmeklēšanas grupām parasti notiek ar regulāru 
telefona sarunu, elektroniskā pasta vēstuļu un dokumentu starpniecību, kā arī citādu 
kontaktu veidā. Sadarbība turpinās un dod ievērojamu labumu abām pusēm, jo tās re
zultātā uzlabojas attiecīgie tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi, sadar
bība ļauj izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem un nesaskaņotiem piemērošanas pa
sākumiem un ļauj labāk izprast sadarbības partneru konkurences politiku.

679. Ļoti intensīva sadarbība ar ASV konkurences iestādēm 2005. gadā ir turpinā
jusies arī uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā. Pārbaudot uzņēmumu apvienoša
nos, kā noderīgu sadarbības instrumentu var izmantot 2002. gada ES un ASV pa
raugprakses ieteikumus, kas jo īpaši palīdz apzināt procedūras kritiskos aspektus, kur 
sadarbība var izrādīties sevišķi lietderīga. Praksē ar lietu izmeklēšanu saistītā sadarbība 
notiek, ievērojot ļoti pragmatisku un elastīgu, konkrētajām lietām un konkrētajiem jau
tājumiem pielāgotu nostāju.

680. Cieša praktiska sadarbība un viedokļu apmaiņa starp iesaistītajām ES un ASV 
izmeklēšanas grupām 2005. gadā ir notikusi saistībā ar daudzām uzņēmumu apvienoša
nās lietām, kuru ietekme bija jūtama Atlantijas okeāna abos krastos. Ar ievērojamu sa
darbību 2005. gadā ir bijusi saistīta vairāku apvienošanās lietu izmeklēšana. Starp šādām 
lietām var minēt Johnson & Johnson un Guidant apvienošanās lietu353, kur sadarbība ar 
FTC ir notikusi galvenokārt ASV tirgus patentu jomā, un sadarbības rezultātā izmeklē
šana ir bijusi tik saskaņota, cik vien iespējams, ņemot vērā procedūru atšķirīgo norises 
laiku ES un ASV. Cieša sadarbība ar FTC ir bijusi arī Procter & Gamble un Gillette apvie
nošanās lietā saistībā ar ražojumu tirgu, iespējamas negatīvas ietekmes uz konkurenci 
novērtējumu un tiesiskās aizsardzības līdzekļu meklējumiem, kā arī cenšoties pēc iespē
jas saskaņot procedūras apstākļos, kad ES un ASV atšķiras to norises laiks. Abās šajās 
lietās ES un ASV konkurences problēmas ir bijušas atšķirīgas — J&J un Guidant lietā 
apvienošanās ES ir atļauta, piemērojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus endovaskulāro 
stentu un koronāro katetru ievadīšanas ierīču ražošanas jomā, turklāt ASV tirgos ar 
šiem ražojumiem saistītas problēmas nav konstatētas, savukārt P&G un Gillette lietā 
Komisijas izmeklēšana ir atklājusi tikai horizontālu konkurences problēmu ar baterijām 
darbināmu zobu suku ražošanas jomā, bet ASV konstatētās konkurences problēmas ir 
bijušas plašākas, skarot ar baterijām darbināmu zobu suku, zobu baltināšanas līdzekļu 
un dezodorantu ražošanu. Kopīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir atrasti arī Reuters un 
Telerate apvienošanās lietā354, ko Komisija izmeklēja kopā ar Tieslietu departamentu.
681. Tāpat kā iepriekšējos gados, Komisijas pieredze liecina, ka, izmeklējot uzņē
mumu apvienošanās lietas, sadarbība un darbības koordinācija ir visnoderīgākā jautāju

353 Lieta COMP/M.3687.
354 Lieta COMP/M.3692.
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mos, kas attiecas uz konkurences iestāžu apzināto problēmu risināšanai vajadzīgo tiesis
kās aizsardzības līdzekļu meklēšanu, apspriešanu un piemērošanu. Saskaņota nostāja 
palīdz samazināt nesaskaņotas rīcības iespējamību un nāk par labu gan uzņēmumiem, 
kas vēlas apvienoties, gan pašām konkurences iestādēm.
682. Ievērojama sadarbība 2005. gadā ir bijusi arī saistībā ar tādu lietu izmeklēšanu, 
kas nav saistītas ar uzņēmumu apvienošanos. Komisijas un ASV Tieslietu departamenta 
divpusējās attiecībās arvien pieaug kopējās, pret karteļiem vērstās cīņas nozīme — šo 
cīņu abas puses uzskata par prioritāti. Tādēļ ar karteļu lietām saistītā divpusējā sadarbī
ba Komisijas un ASV Tieslietu departamenta starpā ir bijusi īpaši intensīva, un Konku
rences ĢD amatpersonas un attiecīgās Tieslietu departamenta amatpersonas ir daudz
kārt sazinājušās saistībā ar vairāku karteļu lietu izmeklēšanu. Informācijas apmaiņa 
lielākoties ir notikusi saistībā ar konkrētu lietu izmeklēšanu, bet amatpersonas ir ap
spriedušas arī politikas jautājumus. Daudzas ar lietu izmeklēšanu saistītās apspriedes ir 
rīkotas tādēļ, ka gan ASV, gan ES vienlaicīgi bija saņemti imunitātes pieteikumi. Turklāt 
vairākos gadījumos ASV un ES ir notikusi izmeklēšanas pasākumu saskaņošana un ir 
saskaņoti tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi, tādēļ iestādes ir centušās 
nodrošināt pēc iespējas mazāku laika atšķirību starp attiecīgo pasākumu sākumu.
683. ES un ASV 20. jūnija galotņu tikšanās deklarācijā “Eiropas Savienības un 
Amerikas Savienoto Valstu iniciatīva saistībā ar transatlantiskās ekonomiskās integrāci
jas un izaugsmes stiprināšanu” abas puses ir vienojušās arī turpmāk veicināt sadarbību 
konkurences lietās un meklēt iespējas apmainīties ar attiecīgu konfidenciālu informāci
ju, tostarp informāciju par starptautiskiem karteļiem.
684. Komisāre Neelie Kroes ir vairākkārt tikusies ar ASV valsts un konkurences 
iestāžu vadītājiem. Vašingtonā 21. septembrī ir notikusi ikgadējā ES un ASV divpusējā 
sanāksme.
685. Komisija 2005. gadā ir iesniegusi 82 oficiālus paziņojumus. Tajā pašā laikā no 
ASV iestādēm Komisija ir saņēmusi 27 oficiālus paziņojumus.

Kanāda

686. Sadarbība ar Kanādas Konkurences biroju notiek, pamatojoties uz 1999. gadā 
parakstīto ES un Kanādas nolīgumu par sadarbību konkurences lietās355. Kontakti starp 
Konkurences ĢD un attiecīgo Kanādas konkurences iestādi, t.i., Konkurences biroju, ir 
bijuši bieži un auglīgi. Ir notikušas gan ar konkrētu lietu izmeklēšanu saistītas apsprie
des, gan diskusijas par vispārīgākiem politikas jautājumiem. Ar lietu izmeklēšanu sais
tīta sadarbība ir notikusi visās konkurences tiesību aktu piemērošanas jomās, tomēr 
visbiežāk sadarbība ir notikusi saistībā ar uzņēmumu apvienošanās un karteļu lietu iz
meklēšanu.

355 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par konkurences tiesību aktu piemērošanu 
(OV L �75, �0.7.�999., 50.lpp.). Nolīgums ir parakstīts ES un Kanādas galotņu tikšanās laikā 
�999. gada �7. jūnijā Bonnā un stājies spēkā tā parakstīšanas dienā.
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687. Saziņa starp iestāžu izmeklēšanas grupām galvenokārt notiek ar regulāru tele
fona sarunu un elektroniskā pasta vēstuļu starpniecību, kā arī telefonkonferenču veidā. 
Karteļu lietās notiek arī izmeklēšanas koordinācija.
688. Konkurences ĢD un Kanādas Konkurences birojs ir turpinājis uzturēt arī pastā
vīgu dialogu par vispārējiem konkurences jautājumiem. Šajā sakarā ir notikušas vairākas 
sanāksmes. Februārī Parīzē ir notikusi uzņēmumu apvienošanās tiesiskās aizsardzības lī
dzekļu apspriešanai veltīta sanāksme; jūnijā Konkurences biroja pārstāvji ir divreiz tiku
šies ar saviem ES kolēģiem, lai apspriestu sadarbību karteļu lietās, kā arī dominējoša stā
vokļa ļaunprātīgas izmantošanas lietas un citādas ar karteļiem nesaistītas lietas.
689. Komisija 2005. gadā ir iesniegusi astoņus oficiālus paziņojumus. Tajā pašā lai
kā no Kanādas iestādēm Komisija ir saņēmusi vienu oficiālu paziņojumu.

Japāna

690. Sadarbība ar Japānas Godīgas tirdzniecības komisiju (JFTC) notiek, pamatojo
ties uz 2003. gada sadarbības nolīgumu356. Kontakti ar JFTC 2005. gadā ir ievērojami 
paplašinājušies. Sadarbība ir notikusi gan saistībā ar konkrētu lietu izmeklēšanu, gan 
apspriežot vispārīgākus politikas jautājumus.
691. Vienlaikus ar daudziem ar atsevišķu lietu izmeklēšanu saistītiem kontaktiem ir 
turpinājies Eiropas Komisijas un JFTC pastāvīgais dialogs par vispārīgiem konkurences 
jautājumiem, kas skar abu pušu kopējās intereses. Šajā sakarā Briselē 2005. gadā ir noti
kušas trīs sanāksmes: 21. marta sanāksme bija veltīta ekonomiskai analīzei, 12. aprīļa 
sanāksme bija veltīta sadarbībai karteļu lietu izmeklēšanā, bet 13. decembra sanāksme 
bija veltīta uzņēmumu apvienošanās analīzei. Vēl viena Konkurences ĢD un Japānas 
Godīgas tirdzniecības komisijas sanāksme ir notikusi 11. novembrī Tokijā — šajā sa
nāksmē tika apspriesta vesela virkne dažādu jautājumu.
692. Komisija 2005. gadā no Japānas iestādēm ir saņēmusi vienu oficiālu paziņojumu.

3. sadarbība ar citām valstīm un reģioniem

Austrālija

693. Komisija 2005. gadā ir sadarbojusies ar konkurences iestādēm arī vairākās ci
tās ESAO valstīs, jo īpaši Austrālijā. Sadarbība ir notikusi gan saistībā ar atsevišķu lietu 
izmeklēšanu, gan saistībā ar vispārīgiem politikas jautājumiem.
Ķīna

694. Sadarbība ar Ķīnu notiek, pamatojoties uz Konkurences politikas strukturēta 
dialoga noteikumiem357. Kontakti ar iestādēm, kuru pārziņā ir Ķīnas konkurences poli

356 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par sadarbību konkurences lietās (OV L �83, 
22.7.2003., �2.lpp.). Sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un Japānu ir parakstīts 2003. gada 
�0. jūlijā Briselē un stājies spēkā 2003. gada 9. augustā.

357 ES un Ķīnas konkurences politikas dialoga noteikumi. Parakstīti 2004. gada 6. maijā Briselē.
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tikas lietas, 2005. gadā ir ievērojami paplašinājušies, un sadarbība ir notikusi gan saistī
bā ar vispārīgiem politikas jautājumiem, gan saistībā ar konkurences iestādes izveidi.
695. Konkurences ĢD 2005. gadā ir veicis dažādus pasākumus, lai palīdzētu Ķīnai tās 
pirmā visaptverošā konkurences tiesiskā regulējuma izstrādes un konkurences iestādes 
izveides procesā. Komisija ir rīkojusi tikšanos ar jaunā tiesiskā regulējuma projektu izstrā
dē iesaistītajām Ķīnas amatpersonām. Aprīlī Komisija kopīgi ar Ķīnas Tirdzniecības mi
nistriju Pekinā ir noorganizējusi semināru par konkurences politiku un piedalījusies dau
dzos citos starptautiskos Ķīnas konkurences politikai veltītos semināros. Turklāt 
Konkurences ĢD ir finansējis un pārraudzījis pētījumu, kura mērķis ir palīdzēt rast atbil
des uz daudziem Ķīnas iestāžu jautājumiem par ES nostāju un pieredzi, izstrādājot efektī
vu konkurences politikas tiesību aktu un to piemērošanas nodrošinājuma sistēmu.

Eiropas Brīvās tirdzniecības zona

696. Komisija 2005. gadā ir turpinājusi arī līdzšinējo ciešo sadarbību ar ESA (EBTA 
Uzraudzības iestādi), lai sekmētu Eiropas Ekonomikas zonas līguma piemērošanu. Maijā 
ir stājušies spēkā noteikumi, ar ko EEZ līguma 21. un 23. protokolu pielāgo Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 radītajām pārmaiņām. EEZ līguma 23. protokols ir veltīts ESA un Komisijas 
sadarbībai, piemērojot EEZ līguma 53. un 54. pantu. Decembrī EEZ līgumu ratificējušās 
EBTA valstis (t.i., Lihtenšteina, Islande un Norvēģija) ir izmantojušas 21. protokolā pare
dzētās “pārskatīšanas tiesības”. Pamatojoties uz šīm tiesībām, EBTA valstis ir pieprasījušas 
pārskatīt EEZ līguma 53. un 54. panta piemērošanas nodrošinājuma mehānismu.

Koreja

697. Sadarbība starp Konkurences ĢD un Korejas Godīgas tirdzniecības komisiju 
notiek, pamatojoties uz 2004. gada oktobrī parakstīto Saprašanās memorandu. Jūnijā 
Briselē saskaņā ar šo memorandu ir notikusi pirmā divpusējā Konkurences ĢD un Ko
rejas Godīgas tirdzniecības komisijas konsultatīvā sanāksme ar komisāres Neelie Kroes 
un ģenerāldirektora Philip Lowe līdzdalību no Eiropas Komisijas puses un priekšsēdētā
ja Kang līdzdalību no Korejas Godīgas tirdzniecības komisijas puses. Sanāksmē puses ir 
apmainījušās ar informāciju par attiecīgajām nesen ieviestajām pārmaiņām EK un Ko
rejas konkurences noteikumos. Ir meklēti arī turpmākās sadarbības pilnveides un no
stiprināšanas ceļi. Abu iestāžu sadarbība dažādos konkurences jautājumos arvien papla
šinās, un puses apmainās ar informāciju, jo īpaši par izmeklēšanas metodēm un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem konkurences noteikumu pārkāpumu gadījumos. Nākamā div
pusējā konsultatīvā sanāksme notiks 2006. gadā Korejā.

Latīņamerika

698. Komisija 2005. gadā ir sadarbojusies ar Brazīlijas un Meksikas konkurences 
iestādēm gan saistībā ar atsevišķu lietu izmeklēšanu, gan saistībā ar vispārīgiem konku
rences politikas jautājumiem (piemēram, kopēja un kolektīva tirgus ietekme, ar teleko
munikāciju nozari saistītās problēmas utt.). Komisija no Meksikas iestādēm ir saņēmusi 
piecus oficiālus paziņojumus.
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Krievija

699. ES un Krievijas galotņu tikšanās laikā 10. maijā saskaņotajā ES un Krievijas 
kopējās ekonomiskās telpas plānā ir iekļauta vērā ņemama konkurencei veltīta sadaļa, 
kurā abas puses apņemas turpmāk sadarboties un uzturēt dialogu konkurences politi
kas, tostarp valsts atbalsta politikas, jomā. Apspriedes starp Konkurences ĢD un Krie
vijas Federālo konkurences dienestu par politikas jautājumiem ir notikušas jūlijā (ģene
rāldirektoru līmenī), kā arī oktobrī un decembrī. Konkrēti, ievērojot Federālā 
konkurences dienesta lūgumu, Konkurences ĢD ir sniedzis atbalstu saistībā ar jauna 
Krievijas Federācijas konkurences tiesību akta projektu, ko tolaik izskatīja Dome. ES 
tehniskais atbalsts Federālajam konkurences dienestam ir turpinājies, sākot jaunu TA-
CIS programmu konkurences jomā, turklāt Komisija ir apmaksājusi viena Federālā 
konkurences dienesta pārstāvja piedalīšanos jūnijā Bonnā notikušajā SKT ikgadējā kon
ferencē.

c — daudZpusējā sadarBĪBa

1. starptautiskais konkurences tīkls

Starptautiskā konkurences tīkla ikgadējā konference 2005. gada jūnijā Bonnā

700. SKT, ko Komisija uzskata par svarīgu konkurences iestāžu apspriežu un darba 
koordinācijas forumu, 2005. gadā ir turpinājis paplašināties, un tagad tajā darbojas jau 
vairāk nekā 90 konkurences iestādes. SKT ir turpinājis darboties ļoti aktīvi — to aplieci
na ikgadējā konference 2005. gada jūnijā Bonnā, Vācijā. Spriežot pēc dalībnieku skaita, 
diskusiju apjoma un kvalitātes, kā arī darba projektiem, ar ko iepazīstināja dažādo darba 
grupu pārstāvji, konferences norise ir bijusi ļoti sekmīga. Karteļu un uzņēmumu apvie
nošanās darba grupas projekti ir aprakstīti tālāk; ar vairākiem vajadzīgiem un lietderī
giem darba projektiem ir iepazīstinājusi arī darba grupa, kuras pārziņā ir konkurences 
noteikumu piemērošanas nodrošinājums regulējamās nozarēs (AERS), un darba grupa, 
kas atbild par konkurences politikas īstenošanu (CPI). Starp šiem projektiem var minēt 
ziņojumu par tehniskā atbalsta pasākumiem, patērētāju atbalsta programmas, projektus 
par atbalstu un sadarbību konkurences iestāžu un nozaru regulējošo iestāžu starpā. 
AERS darba grupa Bonnā ir likvidēta, savukārt darbu ir sākusi jauna telekomunikāciju 
nozares darba grupa. Konkurences ĢD Bonnā ir organizējis vienu (karteļu) ekspertu 
grupas sanāksmi un piedalījies daudzās citās ekspertu grupu sanāksmēs.

SKT Karteļu darba grupa un karteļu lietu izmeklēšanai veltītais seminārs Seulā

701. SKT 2004. gadā izveidotā Karteļu darba grupa, ko kopīgi vada Konkurences 
ĢD un Ungārijas konkurences iestāde GVH, 2005. gadā ir pabeigusi virkni svarīgu pro
jektu un ķērusies pie vairāku citu projektu īstenošanas. Karteļu darba grupa SKT ikga
dējā konferencē Bonnā iepazīstināja ar šādiem pirmā darbības gada darba projektiem:
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• ziņojums “Efektīva tiesiskā regulējuma izveide cīņā pret karteļiem, 1. daļa”, kurā ir 
apskatīti šādi aspekti — noziedzīgu karteļu uzvedības raksturojums, institūcijas 
efektīvai cīņai pret karteļiem un efektīvas soda sankcijas;

• rokasgrāmata par tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret karteļiem, kas sastāv 
no ievada un nodaļām par izmeklēšanu/pārbaudēm (ieskaitot paraugpraksi) un ie
cietības programmām (vēlāk ir paredzēts pievienot citas nodaļas);

• Platforma informācijas sniegšanai attiecībā uz tiesību aktiem un noteikumiem attie
cībā uz karteļiem, kuru lūgs aizpildīt SKT dalībnieces aģentūras.

702. Karteļu darba grupa SKT darbības 2005./2006. gadā ir ķērusies pie šādiem jau
niem darba projektiem: elektroniska pierādījumu vākšana (šai tēmai būs veltīta nodaļa 
iepriekš minētajā rokasgrāmatā), konkurences iestāžu sadarbība karteļu lietu izmeklē
šanā (šo projektu vada Konkurences ĢD), valsts un privātā tiesību aktu piemērošanas 
nodrošinājuma mijiedarbība un izmeklēšanas kavēkļi. Ar šo projektu rezultātiem, kā arī 
ar SKT konkurences iestāžu aizpildītajām karteļu tiesību aktu informācijas lapām ir pa
redzēts iepazīstināt SKT nākamās ikgadējās konferences dalībniekus 2006. gada maijā 
Keiptaunā.
703. Novembrī Seulā, Dienvidkorejā, norisinājās ikgadējais, praktiskais, karteļu lie
tu izmeklēšanai veltītais seminārs, ko bija noorganizējusi Karteļu darba grupa. Konku
rences ĢD ir aktīvi līdzdarbojies šā semināra darbā, piedaloties sesijās par institūcijām 
efektīvai cīņai pret karteļiem, sadarbību starp konkurences iestādēm, kas nodarbojas ar 
karteļu lietu izmeklēšanu, un IT kriminālistiku.

SKT Uzņēmumu apvienošanās darba grupas Paziņošanas un procedūru apakšgrupa

704. Konkurences ĢD 2004. gadā ir turpinājis aktīvi līdzdarboties šīs apakšgrupas 
darbā. Gada sākumā apakšgrupa galīgajā redakcijā ir pabeigusi izstrādāt vēl divus doku
mentus par vēlamo praksi šādās jomās: 1) uzņēmumu apvienošanās tiesiskās aizsardzī
bas līdzekļi un 2) konkurences iestāžu tiesību aktu piemērošanas pilnvaras, resursi un 
neatkarība. Šos dokumentus SKT dalībnieki ir apstiprinājuši aprīlī Bonnā notikušās 
SKT ikgadējās konferences plenārsēdē. Līdz ar diviem jaunajiem dokumentiem Paziņo
šanas un procedūru apakšgrupas izstrādāto un SKT apstiprināto vēlamās prakses ietei
kumu skaits ir pieaudzis līdz trīspadsmit. Pārējie vienpadsmit ieteikumi attiecas uz šā
dām jomām: 1) pietiekama saistība starp koncentrācijas ietekmi un attiecīgo 
izmeklēšanas iestādi; 2) skaidri un objektīvi paziņošanas sliekšņi; 3) elastīgs apvienoša
nās paziņošanas termiņš; 4) apvienošanās izmeklēšanas posmi; 5) sākotnējās paziņoša
nas prasības; 6) uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanas norise; 7) pārredzamība; 
8) konfidencialitāte; 9) godīgas procedūras; 10) pārskatīti uzņēmumu apvienošanās iz
meklēšanas norises kontroles noteikumi un 11) sadarbība starp iestādēm. Jādomā, ka 
līdz ar divu pēdējo dokumentu apstiprināšanu SKT vēlamās prakses ieteikumi aptver 
visas darbības jomas, tādēļ ir nolemts darbu šajā virzienā pagaidām neturpināt.
705. Apakšgrupa ir pabeigusi darbu arī pie diviem citiem projektiem: pirmkārt, ir 
pabeigta tādas veidlapas vai veidlapu izstrāde, kas būtu jāizmanto apvienošanās pusēm 
un konkurences iestādēm gadījumos, kad puses piekrīt nodot atklātībā konfidenciālus 
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materiālus, ko tās ir iesniegušas saistībā ar uzņēmumu apvienošanās izmeklēšanu; otr
kārt, ir pabeigta pētījuma sagatavošana par uzņēmumu apvienošanās pieteikumu reģis
trācijas nodevām. Jauno veidlapu un pētījuma projekti ir iesniegti apstiprināšanai ikga
dējā konferencē jūnijā Bonnā.

706. Visbeidzot, apakšgrupa 2005. gadā ir turpinājusi darbu pie vēlamās prakses 
ieteikumu īstenošanas. Šajā sakarā galvenokārt ir pārbaudīta informācija par šķēršļiem, 
kas SKT dalībniekiem traucē īstenot vēlamās prakses ieteikumus, turklāt apakšgrupa ir 
sagatavojusi ziņojumu par grūtībām, ar ko iestādēm nākas saskarties, īstenojot ieteiku
mus, un par apzināto šķēršļu pārvarēšanas metodēm. Ar šo ziņojumu ir iepazīstināti 
Bonnas konferences dalībnieki, un no tā izriet, ka līdz aprīlim 46 % no SKT dalībnie
kiem, kam ir uzņēmumu apvienošanās tiesiskais regulējums, bija to grozījuši vai ietei
kuši grozījumus, lai panāktu uzņēmumu apvienošanās tiesiskā regulējuma ciešāku sa
skaņu ar vēlamās prakses ieteikumiem, savukārt vēl 8 % dalībnieku plāno veikt šādus 
grozījumus. Turpinot atbalstīt vēlamās prakses ieteikumu īstenošanas procesu, ir no
lemts 2006. gada pavasarī sarīkot īstenošanai veltītu praktisku semināru, kura norises 
laikā tā dalībniekus ir paredzēts iepazīstināt ar piemēriem un sniegt ar SKT prakses 
turpmāku ieviešanu saistītus norādījumus. Kopš Bonnas konferences apakšgrupa galve
nokārt nodarbojas ar šā semināra sagatavošanu. Apakšgrupa turpina pārraudzīt pār
maiņu ieviešanu un sniegt atbalstu SKT dalībniekiem, kas domā par tiesību aktu, notei
kumu un iestāžu prakses grozījumiem, kā arī sadarbojas ar jurisdikcijām, kuras neietilpst 
SKT, bet vēlas izstrādāt jaunu uzņēmumu apvienošanās kontroles tiesisko regulējumu.

2. esao

707. ESAO Konkurences komiteja 2005. gadā pirmo reizi ir rīkojusi ES konkuren
ces tiesību aktu un politikas ESAO pārbaudi. Šī pārbaude seko 2003. gadā rīkotajai euro
zonas valstu ekonomikas politikas ESAO pārbaudei. ESAO ir pieņemts, ka kāda dalīb
nieka ekonomikas politikas pārbaudei seko tā konkurences politikas padziļināta 
pārbaude.

708. Pārbaudes procesa sākumā ESAO sekretariāts bija sagatavojis pārbaudes ziņo
juma projektu, kurā bija atspoguļoti ES politikas un institūciju sasniegumi un pašreizē
jie uzdevumi un ieteikts pievērst uzmanību vairākiem politikas aspektiem. Pārbaudes 
procesa kulminācijas punkts bija mutiska pārbaude ESAO Konkurences komitejas ok
tobra sanāksmē. Pēc mutiskās pārbaudes ESAO sekretariāts ir sagatavojis ziņojuma ga
līgo redakciju, kas ir publicēta ESAO publikāciju sērijā358.

709. ESAO pārbaudes ziņojumā ir minēti šādi četri politikas aspekti, kam būtu jā
pievērš uzmanība:

• noskaidrot attiecības starp ES iecietības programmām un valsts tiesību aktu piemē
rošanas nodrošinājuma iestādēm;

358 Ziņojums ir pieejams ESAO tīmekļa vietnē http://www.oecd.org/dataoecd/7/4�/3590864�.pdf
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• piemērojot ekonomisku nostāju attiecībā uz dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu iz
mantošanu, atbildību samērot ar konkurences traucējumiem; attiecīgos gadījumos 
šādas nostājas neatņemamai daļai ir jābūt kompensācijas apjoma novērtējumam;

• paplašināt Konkurences ĢD ekonomiskās analīzes iespējas, palielinot Galvenā eko
nomista grupas darbinieku skaitu;

• apsvērt iespēju piemērot sankcijas ne vien pret uzņēmumiem, bet arī pret atseviš
ķām personām, piemēram, saskaņojot dalībvalstu tiesību aktus, kas paredz individu
ālas sankcijas.

710. Konkurences ĢD turpina analizēt katru no šiem aspektiem savos pastāvīgajos 
politikas attīstības projektos. Iecietības politikas jomā Konkurences ĢD virzās uz cen
tralizētas jeb t.s. “vienas pieturas” sistēmas izveidi. Saistībā ar dominējoša stāvokļa ļaun
prātīgu izmantošanu Konkurences ĢD decembrī ir publicējis diskusiju dokumentu, 
kurā arī ir aplūkoti pārbaudes ziņojumā apskatītie jautājumi. Pēdējā laikā Konkurences 
ĢD uzkrāj ekonomikas ekspertu zināšanas. Ekonomisti strādā dažādās ģenerāldirekto
rāta nodaļās un piedalās starpdisciplināro izmeklēšanas grupu darbā. Galvenā ekono
mista grupa turpina sniegt atbalstu. ES karteļu sankciju sistēmas pamatā ir efektīva uz
ņēmumu un individuālu sankciju piemērošanas kombinācija Kopienas un valsts līmenī. 
Vēl ir jāizpēta šīs sistēmas pilnīgas izmantošanas iespējas.
711. Papildus ESAO pārbaudei Konkurences ĢD ir turpinājis līdzdarboties un 
sniegt ieguldījumu ESAO Konkurences komitejas darbā. Konkurences ĢD ir piedalījies 
visās ESAO konkurences politikas apaļā galda apspriedēs un aktīvi piedalījies Turcijas 
un Šveices konkurences politikas ESAO pārbaudēs. Konkurences ĢD ir piedalījies arī 
citās ar konkurences politiku saistītās ESAO sanāksmēs, piemēram, Vispasaules konku
rences forumā un Konkurences Komitejas un Tirdzniecības komitejas kopīgajās sesijās. 
ESAO Vispasaules konkurences forumā februārī komisāre Neelie Kroes ir nolasījusi pa
matreferātu “Tiesiskais regulējums konkurencei un izaugsmei”. Vispasaules konkuren
ces foruma diskusiju galvenā uzmanība bija veltīta konkurences problēmām regulēja
mās nozarēs. Martā ESAO Padome ir pieņēmusi Uzņēmumu apvienošanās kontroles 
ieteikumus, bet oktobrī Konkurences komiteja ir apstiprinājusi Paraugpraksi oficiālai 
informācijas apmaiņai konkurences iestāžu starpā saistībā ar noziedzīgu karteļu lietu 
izmeklēšanu un ziņojumu par pasākumiem cīņā ar noziedzīgiem karteļiem359.
712. ESAO Konkurences komitejas sanāksmes 2005. gadā ir notikušas februārī, jū
nijā un oktobrī. Pirmajā no šīm sanāksmēm komitejas darba grupas rīkoja apaļā galda 
apspriedes par strukturālo reformu dzelzceļa nozarē un pārrobežu tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem uzņēmumu apvienošanās kontrolē. Apaļā galda apspriedes par dzelzceļa no
zares reformu noslēdz diskusiju sēriju par pieredzi, īstenojot strukturālo nodalījumu 
dažādās rūpniecības nozarēs (tostarp enerģētikas, telekomunikāciju, pasta pakalpojumu 
un dzelzceļa nozarē). Apspriedes rāda, ka dzelzceļa nozarei katrā ESAO valstī ir savas 
īpatnības un ka dažādās valstīs ievērojami atšķiras arī konkurences raksturs, apjoms un 
loma, līdz ar to atšķirīgas būs arī piemērotākās struktūras, kas visvairāk atvieglina kon
kurenci. Strukturālais nodalījums ir jāuzskata par sliežu ceļu infrastruktūras piekļuves 

359 Abi dokumenti ir ievietoti ESAO tīmekļa vietnē: www.oecd.org/competition
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regulējuma papildinājumu. Atkarībā no tirgus apstākļiem konkurence saistībā ar tirgus 
pieejamību arī var būt noderīgs konkurences sekmēšanas instruments.
713. Apaļā galda apspriedes par pārrobežu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem uzņē
mumu apvienošanās kontrolē rāda, ka sadarbība, kuras pamatā ir savstarpēja tiesību 
atzīšana, kad viena jurisdikcija citu vārdā uzņemas vadību sarunās par pārrobežu tiesis
kās aizsardzības līdzekļiem un to piemērošanu, ir vairāk piemērota juridiskām sistē
mām, kurās saistībā ar uzņēmumu apvienošanās kontroli ir paredzētas tiesības celt ap
sūdzību (kā, piemēram, ASV), bet šis princips nav tiesiski saderīgs ar sistēmām, kurās ir 
paredzēta pozitīvu un negatīvu lēmumu pieņemšana (kā, piemēram, ES). Apspriedēs ir 
arī noskaidrojies, ka atsavināšanai piedāvāto īpašumu atrašanās ārpus ES tikai nedaudz 
iespaido tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanas pārraudzību.
714. Otrajā Konkurences komitejas sanāksmē notika apaļā galda apspriedes par 
konkurenci pēc būtības un par konkurences iestāžu pasākumu un resursu novērtējumu. 
Apaļā galda apspriedes par konkurenci pēc būtības rāda, ka valstu uzskati par nostāju 
pret šo jautājumu ir ļoti atšķirīgi: dažas valstis šim jautājumam pieiet pārsvarā no for
mālās puses, kamēr citas piemēro ekonomisku vērtējumu vai gatavojas pāriet uz ekono
misku vērtējumu. Apaļā galda apspriedes par konkurences iestāžu pasākumu un resursu 
novērtējumu ir ļāvušas gūt vispārīgu priekšstatu ESAO dalībvalstu īstenotajiem un iece
rētajiem novērtējuma pasākumiem, kā arī plānot turpmākas apspriedes par šo tēmu.
715. Komitejas darba grupas ir rīkojušas apaļā galda apspriedes par alternatīvo pa
kalpojumu ietekmi uz regulējumu un par privātiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. 
Pirmajā no šīm apspriedēm galvenā uzmanība tika pievērsta telekomunikāciju, trans
porta un enerģētikas nozares pakalpojumiem un alternatīvo pakalpojumu regulējuma 
jautājumiem. Apspriedes rāda, ka uz alternatīvajiem pakalpojumiem nereti attiecas tikai 
daži vai atšķirīgi regulējoši noteikumi, kas var novest pie dažāda veida pakalpojumu 
tiesiskā regulējuma asimetrijas. Kopumā šāda asimetrija ir jānovērš un jāpanāk, ka vie
nīgās tiesiskā regulējuma atšķirības atspoguļo tikai atšķirīgo tirgus ietekmi un ārējo ap
stākļu radītas vai citādas tirgus nepilnības, kuru iemesli slēpjas pašos pakalpojumos. 
Apspriedēs ir arī atzīts — lai izvairītos no tādas vadošo uzņēmumu uzvedības, kas iero
bežo alternatīvo pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, visticamāk būs vajadzīgi aktīvi 
tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumi.
716. Apaļā galda apspriedēs par privātiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem galvenā 
uzmanība tika pievērsta pierādījumu atklāšanai un apkopošanai. Tās bija privāto tiesis
kās aizsardzības līdzekļu darba grupas pirmās apaļā galda apspriedes, kam 2006. gadā 
sekos papildu diskusijas. Pēc ekspertu uzklausīšanas Komitejas darba grupa ir apsprie
dusi karteļu nodarītā kaitējuma un konkurences tiesību aktu piemērošanas pozitīvo re
zultātu novērtējuma metodes. Apspriedes rāda, ka zaudējumu aprēķins noder galveno
kārt privāta tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma gadījumos. Dažas iestādes 
(piemēram, Godīgas tirdzniecības birojs) arī pēta karteļu ietekmi, lai novērtētu sava 
darba rezultātus.
717. Trešajā Konkurences komitejas sanāksmē notika apaļā galda apspriedes par 
piekļuves šķēršļiem un par tiesisko regulējumu, kas attiecas uz gadījumiem, kad pārdo
šanas cena ir mazāka par pirkuma cenu (RBC). Pirmo apaļā galda apspriežu rezultāti 
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apliecina, ka ESAO dalībvalstis vairs tik daudz neizmanto analīzi, kurā galvenā uzmanī
ba ir pievērsta atsevišķiem faktoriem, kas var radīt piekļuves šķēršļus, bet vairāk pievēr
šas konkurences procesa analīzei un piekļuves šķēršļu ietekmes analīzei saistībā ar šo 
procesu. ESAO dalībvalstis arī izstrādā ekonomiskus piekļuves šķēršļu novērtēšanas tes
tus — tehnisku un regulatīvu piekļuves šķēršļu gadījumā valstis bieži apvieno kvalitatīvu 
un kvantitatīvu novērtējumu, bet ar uzvedību saistītu šķēršļu gadījumā kvantitatīvu no
vērtējumu parasti neizmanto.
718. Apaļā galda apspriedes par RBC tiesisko regulējumu rāda, ka valstis ir sākušas 
sistemātisku RBC tiesiskā regulējuma ietekmes izpēti, kuras rezultāti apliecina, ka mi
nēto tiesību aktu ietekme ir saistīta ar patērētāju izmaksām. Tādēļ pastāv konflikts starp 
RBC tiesisko regulējumu un ekonomisko efektivitāti un konkurences tiesību aktu patē
rētāju labklājības mērķiem. Apspriedes arī apliecina, ka konkurences iestādēm ir būtiski 
ieguldīt līdzekļus, lai veicinātu konkurences principu ievērošanu valsts tiesību aktu iz
strādes procesā, apspriežot RBC tiesiskā regulējuma iniciatīvas. Komitejas darba grupas 
ir apspriedušas konkurenci slimnīcu pakalpojumu nodrošinājuma jomā un rīkojušas 
vienas dienas sanāksmi ar valsts prokuroru piedalīšanos par konkurences iestāžu un 
valsts prokuroru sadarbību karteļu lietu izmeklēšanā.
719. Apaļā galda apspriedes par slimnīcu pakalpojumiem rāda, ka slimnīcu pakal
pojumu nodrošinājuma jomā konkurence kļūst arvien jūtamāka un tas labvēlīgi iespai
do šo pakalpojumu nodrošinājuma efektivitāti. Dažām ESAO valstīm ir izdevies ļoti 
veiksmīgi ieviest tiesību aktus, kas sekmē konkurenci starp valsts slimnīcām.
720. Tiekoties ar valsts prokuroriem, ir apspriesti šādi jautājumi: kriminālvajāšanai 
nododamo lietu izvēle un tiesības sākt kriminālvajāšanu; pierādījumu apkopošana; ie
cietības programmu un kriminālvajāšanas mijiedarbība; oficiālas un neoficiālas attiecī
bas starp prokuroriem un konkurences iestādēm.
721. Konkurences ĢD 2005. gadā ir iesniedzis Konkurences komitejai astoņus 
rakstiskus pārskatus par šādiem ESAO apaļā galda apspriežu tematiem:
• strukturāls nodalījums dzelzceļa pārvadājumu nozarē;
• pārrobežu tiesiskās aizsardzības līdzekļi uzņēmumu apvienošanās kontrolē;
• konkurence pēc būtības;
• konkurences iestāžu pasākumu un resursu novērtējums;
• alternatīvo pakalpojumu ietekme uz regulējumu;
• pierādījumu atklāšana un apkopošana;
• piekļuves šķēršļi;
• konkurence un efektivitāte slimnīcu pakalpojumu nodrošinājuma jomā.
722. Konkurences ĢD ir iesniedzis Konkurences komitejai arī 2004. gada konku
rences ziņojumu.
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723. Konkurences politikas 2005. gada ziņojuma nobeigums ir veltīts Komisijas 
konkurences politikas 2006. gada ieceru izklāstam.
724. Lai turpinātu dot ievērojamu ieguldījumu Lisabonas stratēģijā izvirzīto un Ko
misijas 2006. gada politiskās stratēģijas lēmumā nosaukto Komisijas stratēģisko mērķu 
tuvināšanā, Konkurences ĢD ir izvirzījis trīs galvenos daudzgadu mērķus:
• nodrošināt tiesību aktu piemērošanu, galveno uzmanību veltot nelikumīgām darbī

bām, kas ES tautsaimniecībai nodara vislielāko kaitējumu;
• palīdzot izstrādāt tiesisko regulējumu, sekmēt konkurences attīstību ES;
• galveno uzmanību veltīt iekšējā tirgus un Lisabonas stratēģijas svarīgākajām jo

mām.

1. konkurences noteikumi

725. Viena no galvenajām prioritātēm, kam Konkurences ĢD 2006. gadā pievēr
sīs pastiprinātu uzmanību, ir cīņa pret karteļiem. Karteļi mākslīgi paaugstina preču 
un pakalpojumu cenas, samazina piegādes un liek šķēršļus jauninājumiem, tādējādi 
liekot patērētājiem maksāt vairāk par zemākas kvalitātes precēm. Karteļi var arī ievē
rojami palielināt Eiropas uzņēmumu ražošanas izmaksas. Tādēļ karteļu atmaskošana 
un cīņa pret to noziedzīgo darbību dod ievērojamu labumu ES tautsaimniecībai un 
patērētājiem.
726. Kā otru 2006. gada prioritāti Konkurences ĢD ir izvirzījis uzdevumu pabeigt 
Komisijas 2005. gadā sākto nozaru izmeklēšanu, no vienas puses, gāzes un elektroener
ģijas apgādes tirgū un, no otras puses, banku mazumtirdzniecības pakalpojumu un ap
drošināšanas nozarē un īstenot atbilstīgus turpmākus pasākumus. Nozaru izmeklēšanas 
atzinumi ļaus Komisijai lemt par pareizajām politisko instrumentu “proporcijām”, kas 
būs vajadzīgas, lai atrisinātu apzinātās problēmas. Starp šiem politikas instrumentiem 
būs konkurences tiesību aktu piemērošanas nodrošinājums un/vai atbalsts un, iespē
jams, attiecīgo iekšējā tirgus sektoru un/vai patērētāju aizsardzības tiesiskais regulējums. 
Jādomā, ka nozaru izmeklēšanā atklāsies arī līdz šim neapzināti tirgus apstākļi, kas sek
mē pret konkurenci vērstas darbības.
727. Īstenojot šos prioritāros uzdevumus, Konkurences ĢD arī turpmāk ievēros 
principu, kas paredz pirmām kārtām veikt tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma 
pasākumus, kuru mērķis ir apkarot tādas pret konkurenci vērstas darbības, kas uzņēmu
miem un individuāliem patērētājiem nodara vislielāko kaitējumu. Par prioritāriem 
Konkurences ĢD uzskata pasākumus, kas palīdz risināt tādas konkurences problēmas, 
kuras, ja ņem vērā pret konkurenci vērsto darbību ietekmi naudas izteiksmē un kaitīgās 
uzvedības raksturu, visnegatīvāk iespaido patērētāju labklājību. Patērētājiem nodarīto 
kaitējumu var samērot ar kaitīgo darbību ietekmi uz konkurences procesu (piemēram, 
tirgus slēgšanas draudiem). Nosakot tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasāku
mu prioritātes, vērā ņemams papildu elements ir konkrētu iejaukšanās pasākumu pre
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cedentu novērtējums, kas palīdz noskaidrot konkurences noteikumu piemērošanas 
efektivitāti sarežģītu juridisku vai ekonomisku jautājumu risināšanā.
728. Viens no galvenajiem riskiem, kas apdraud Komisijas darbu tiesību aktu pie
mērošanas nodrošinājuma jomā un ko ir atzinusi arī ESAO360, ir nesaskaņota ES konku
rences noteikumu piemērošana valsts konkurences iestādēs un valsts tiesās. Tādēļ 
2006. un 2007. gadā viena no galvenajām Konkurences ĢD darba prioritātēm paliks 
koordinācijas uzlabošana Eiropas Konkurences tīklā (EKT) un efektīva sadarbība ar 
valsts konkurences iestādēm.
729. Visbeidzot, Konkurences ĢD turpinās pielikt pūles, lai sekmētu konkurences 
noteikumu piemērošanas prognozējamību un pārredzamību, šajā nolūkā izmantojot 
politikas instrumentus un ciešāk sadarbojoties ar sabiedrību, uzņēmēju aprindām un 
citām institūcijām, jo īpaši dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos.

2. uzņēmumu apvienošanās

730. Līdzās neatņemamiem tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumiem 
uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā Konkurences ĢD galvenokārt gādās par uzņē
mumu pārstrukturēšanas rezultātu novērtēšanas procesa nepārtrauktību. Konkurences 
ĢD turpinās apzināt konkurences problēmas, pamatojoties vienīgi uz rūpīgu ekonomis
ko analīzi un drošiem pierādījumiem. Īpaša uzmanība būs jāpievērš uzņēmumu apvie
nošanās gadījumiem, kas varētu traucēt ES liberalizācijas mērķu sasniegšanu. Komisija 
2006. gadā plāno pieņemt atjauninātas un konsolidētas tiesiskās pamatnostādnes. Ko
misija sagatavos arī ar nehorizontālu uzņēmumu apvienošanos saistītus norādījumus 
un precizēs tiesiskās aizsardzības līdzekļu politiku, ņemot vērā 2005. gadā veiktā tiesis
kās aizsardzības līdzekļu ex post pētījuma rezultātus. Turklāt ir paredzēts sākt pārskatīt 
Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 1. panta 2. un 3. punkta divu trešdaļu noteikumu, 
kas ir viens no kritērijiem, nosakot Komisijas jurisdikciju Kopienas mēroga koncentrā
ciju gadījumā.

3. valsts atbalsts

731. Konkrētas tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma 2006. gada prioritātes 
valsts atbalsta jomā ir izklāstītas Valsts atbalsta rīcības plānā. Īstenojot valsts atbalsta 
politikas reformu, Konkurences ĢD vēlas izstrādāt valsts atbalsta noteikumus, kuru pa
matā ir pārsvarā ekonomisks novērtējums, pievēršot īpašu nozīmi tirgus nepilnībām, 
kuru labošanai valsts atbalsts ir paredzēts, kā arī nostiprinot valsts atbalsta politikas 
pārredzamību un prognozējamību. Konkurences ĢD gan pēc būtības, gan no procedū
ras viedokļa attiecīgi pārskatīs pašlaik spēkā esošos horizontālos noteikumus, vienlaikus 
gādājot, lai tiktu apstiprināti pasākumi (paraugprakse) lietu efektīvas izmeklēšanas no
drošināšanai, kamēr nav stājusies spēkā vienotā grupveida atbrīvojuma regula, un apko
pojot tiesu praksi attiecībā uz pasākumiem, kas rada vislielākos tirdzniecības traucēju
mus.

360 “Konkurences tiesību aktu un politikas ESAO pārbaude Eiropas Kopienā”.
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732. Turklāt Konkurences ĢD turpinās pastiprināti kontrolēt valsts atbalsta pasā
kumus, nostiprinot lietu novērtējuma ekonomisko analīzi un sistemātiski piedzenot ne
likumīgi piešķirto atbalstu. Lai sodītu nelikumīgu un nesaderīgu rīcību, Konkurences 
ĢD mainīs nostāju attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kuru mērķis būs pa
nākt labāku tā tirgus darbību, kur darbojas attiecīgā atbalsta saņēmējs. Konkurences ĢD 
turpinās piemērot integrētāku nostāju, veicot lietu novērtējumu un pārbaudot svarīgus 
ierosinājumus.
733. Konkurences ĢD turpinās gādāt, lai Komisija un dalībvalstis justos vienlīdz 
atbildīgas par valsts atbalsta noteikumu reformu, un lems šajā kontekstā par valsts atbal
sta tīmekļa izveidošanu. Konkurences ĢD arī turpinās rosināt valsts tiesas aktīvāk no
drošināt valsts atbalsta noteikumu piemērošanu valsts līmenī.
734. Papildus šim darbam nolūkā apkopot uzkrāto pieredzi Konkurences ĢD veiks 
agrāko tiesību aktu piemērošanas nodrošinājuma pasākumu rezultātu ex post analīzi.

4. starptautiskā darbība

735. Konkurences ĢD 2006. gadā turpinās sadarboties ar kandidātvalstīm un pārē
jām Rietumbalkānu valstīm.
736. Kaimiņattiecību politikas jomā 2006. gadā ir jāpabeidz sarunas par vēl nesa
skaņotajiem rīcības plāniem (ar Ēģipti, Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu un Lībiju).
737. Komisija ir aktīvi ieinteresēta nostiprināt sadarbību ar lielākajām trešo valstu 
jurisdikcijām un sagatavos pamatnostādnes Otrās paaudzes nolīgumam, kas ļautu ap
mainīties ar konfidenciālu informāciju.
738. No 2006. gada 3. līdz 5. maijam Keiptaunā notiks Starptautiskā konkurences 
tīkla ikgadējā konference. Īpaši svarīgi Komisijai ir darba rezultāti Karteļu darba grupā, 
kur Komisija darbojas līdzpriekšsēdētāja statusā, un Vienpusējas rīcības darba grupas 
izveide.
739. Saskaņā ar ES un Ķīnas oficiālo divpusējo konkurences dialogu Komisija tur
pinās palīdzēt Ķīnai izstrādāt konkurences tiesisko regulējumu.
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pielikums — Ziņojumā minētās lietas

1. ek līguma 81., 82. un 86. pants

lieta publikācija punkts

3 G nozares aptauja 78

Alrosa un De Beers tirdzniecības nolīgums OV C 136, 3.6.2005 64

AstraZeneca IP/05/737, 15.6.2005 73, 2. logs

Austrian Airlines/SAS OV C 233, 22.9.2005 125

Aviation insurance 122

BMW 161

Brasserie nationale pret Komisiju (Luksemburgas 
alus kartelis) 260

Britannia Alloys & Chemicals, Société Nouvelle 
des Couleurs zinciques, Union Pigments un Hans 
Heubach pret Komisiju (cinka fosfāts)

270

CocaCola OV L 253, 29.9.2005 un 
OV C 239, 29.9.2005 147

Daimler Chrysler pret Komisiju (MercedesBenz) 261

Dansk Rørindustri un citi pret Komisiju (iepriekš 
izolēti cauruļvadi) 253

E.on Ruhrgas IP/05/710, 10.6.2005 49

Euronext 120

Finanšu pakalpojumu nozares aptauja 114

Football Association Premier League IP/05/1441 105

Gāzes un elektroenerģijas nozares aptaujas 35

General Motors (Opel) 161

Groupe Danone pret Komisiju un Haacht pret 
Komisiju (Belģijas alus kartelis) 266

Jēltabaka, Itālija 180, 190

Komisija pret Grieķiju 90

Komisija pret Luksemburgu 90

Komisija pret TMobile Austria GmbH (max.
mobil) 245

Ķīmiskie gumijas izstrādājumi 180, 197

MasterCard Europe/International (daudzpusējas 
mijmaiņas maksa) 118

Microsoft 106

Monohloretiķskābe 182
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OMV IP/05/195, 17.2.2005 48

Pasta pakalpojumi 95

Platjoslas pakalpojumi, ko via line dala Vācijā 77

Repsol 58

Rūpnieciskie diegi 185

Rūpnieciskie maisi 194

SAS pret Komisiju 258

SEP un citi/Automobiles Peugeot 153

Sumitomo Chemical un Sumika Fine Chemicals 
pret Komisiju (vitamīni) 268

Syfait un citi pret GlaxoSmithkline 246

Teritoriālo ierobežojumu lietas (gāzes piegāde) 47

Thyssen Krupp Stainless un Thyssen Krupp Acciai 
speciali Terni pret Komisiju un Acerinox pret 
Komisiju (Tērauds (sakausējuma uzcenojums))

256

TMobile 76

Tokai, Intech un SGL Carbon pret Komisiju 
(speciālais grafīts) 247

Vācijas Bundeslīga 96

VEMW pret Directeur van de Dienst uitvoering 
en toezicht energie 53

Vodafone 76
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2. uzņēmumu apvienošanās kontrole

lieta publikācija punkts

AMI/Eurotecnica 378

Bertelsmann/Springer 295

Blackstone/Acetex 301

Blackstone/NHP 342

E.on/Mol 319

Energias de Portugal (EDP) pret Komisiju 388

FIMAG/Züblin 360

Honeywell pret Komisiju un General Electric pret 
Komisiju 398

Honeywell/Novar 340

Iesy Repository/Ish 347

Johnson & Johnson/Guidant 313, 680

Komisija pret Tetra Laval 381

Lufthansa/Swiss 332

Maersk/PONL 336

MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport 355

Microsoft/TimeWarner/ContentGuard JV 370

Reuters/Telerate 328, 680

Siemens/VA Tech 306

Strabag/Dywidag (Walter Bau) 350

Tesco/Carrefour 364

Total/Sasol/JV 374
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3. valsts atbalsts

lieta publikācija punkts

AB Vingriai (Lietuva) 444

ABX loģistikas grupa 611

Alitalia (Itālija) 613

Altair Chimica (Itālija) OV C 131, 28.5.2005 537

Alumīnija produkcija (Francija, Īrija un Itālija) 539

Apvienotā transporta shēma Valonijas reģionam 
un Atbalsta shēma apvienotajam transportam 
(Beļģija)

608

Atbalsta shēma jaunam kombinētam transportam 
(Vācija) 609

Atbalsts European Train Control System (ETCS) 
konversijai kravas lokomotīvēm (Nīderlande) 606

Atbalsts loģistikas līniju izveidošanai un 
starpmodalitātes uzlabošanai (Itālija) 610

Atbalsts mājlopu aizsardzībai pret plēsēju 
uzbrukumiem (Toskāna, Itālija) 590

Atbalsts Mauritānijas kuģubūvei (Spānija) 467

Atbalsts Vjetnamas kuģubūvei (Nīderlande) 467

Atbrīvojums no nodokļa par apdrošināšanas 
līgumiem, kas nav veselības apdrošināšanas 
līgumi, par labu pašpalīdzības un nodrošināšanas 
sabiedrībām (Francija)

567

Attīstības atbalsts GhanaTugboats (Nīderlande) OV C 100, 26.4.2005 467

Atvērtā platjoslas infrastruktūra Limuzīnas 
provincē (Francija) 479

Aviācijas nozare (Itālija) OV C 252, 12.10.2005 518

AVR (Nīderlande) 536

Banānu ražotāju grupu atbalsts (Francija) 589

Banda ancha en zonas rurales y aisladas (Spānija) 478

Basku fiskālā shēma (Spānija) 632

BayernLB (Vācija) 499

Beļģija pret Komisiju 644

BIAL (Portugal) OV C 275, 8.11.2005 515

Biria grupa (Vācija) 455

Breitband Kärnten (Austrija) 478

British Energy plc (Apvienotā Karaliste) OV L 142, 6.6.2005 450

Chemische Werke Piesteritz (Vācija) OV L 296, 12.11.2005 445
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Chemobudowa Kraków (Polija) 460

CO2 nodokļu samazinājumi (Slovēnija) 541

Compact Disc Albrechts pret Komisiju 659

Computer Manufacturing Services (CMS) (Itālija) OV C 187, 30.7.2005 439

Confédération nationale du Crédit Mutuel pret 
Komisiju 640

Corsica Ferries Francija pret Komisiju 658

Banque Postale izveide (Francija) 578

Cynku Miasteczko Śląskie (Polija) 439

Česke dráhy (Čehijas Dzelzceļš) (Čehija) 605

Darbības atbalsts biodegvielai (Austrija, Čehija, 
Igaunija, Ungārija, Itālija, Īrija, Lietuva, Zviedrija 
un Beļģija)

544

Digital decoders (Itālija) 486

Digital terrestrial TV (DVBT) Berlīnē, Branden
burgā (Vācija) 483

Digitalisierungsfonds (Austrija) 482

Dzīvnieku atkritumu savākšana 2003. gadā 
(équarrissage) (Francija) 586

EGlass (Vācija) 506

ELVO (Hellenic Vehicle Industry) (Grieķija) 582

Enterprise Capital Funds (Apvienotā Karaliste) 528

Ernault (Francija) 439

Ernault (Francija) OV C 324, 21.12.2005 446

Euromoteurs (Francija) OV C 137, 4.6.2005 446

F.J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij 639

Ford Genk (Beļģija) 549

Frucona Kosice (Slovākija) OV C 233, 22.9.2005 443

Gada atbalsta maksa oglēm (Vācija, Ungārija, 
Polija un Slovākija) 604

Garantiju shēma kuģubūvei (Itālija) 469

Garantiju shēma kuģubūvei (Nīderlande) OV C 228, 17.9.2005 469

Gibraltar Exempt Companies (Apvienotā 
Karaliste) 554

Glunz (Vācija) OV C 263, 22.10.2005 508

Grieķijas reģionālā atbalsta programmas grozījumi 513



Ziņojums par konkurences politiku — 2005. gads

20�

Hessicher Investitionsfonds (Vācija) 498

Holland Malt (Nīderlande) 592

HSH Nordbank (Vācija) 499

Huta Czestochowa (Polija) 475

Huta Stalowa Wola (Polija) 459

Imprimerie Nationale (Francija) 447

Inovāciju atbalsts kuģubūvei (Francija) OV C 256, 15.10.2005 461

Inovāciju atbalsts kuģubūvei (Spānija) OV C 250, 8.10.2005 461

Inovāciju atbalsts kuģubūvei (Vācija) OV C 235, 23.9.2005 461

Investbx (Apvienotā Karaliste) OV C 288, 19.11.2005 524

IRAP samazinājumi (Itālija) 550

Itālija pret Komisiju 649

Izņēmums 1929. gada holdinga uzņēmumiem 
(Luksemburga) 564

Komisija pret Grieķiju 654

Konas (Slovākija) 456

Kronoply (Vācija) 503

Lauku platjoslas piekļuves projekts (Apvienotā 
Karaliste) 478

Lazio — siltumnīcas efekta gāzu samazināšana 
(Itālija) 633

Licencēšanas maksas shēmas sabiedriskās apraides 
uzņēmumiem (Francija, Itālija un Spānija) 489

Lidostas infrastruktūra (Vācija un Beļģija) 622

Lignit Hodonín, s.r.o. (Čehija) OV C 250, 8.10.2005 502

Mācību iestāžu reforma (Itālija) 546

MG Rover (Apvienotā Karaliste) OV C 187, 30.7.2005 439, 457

Mittal Steel Polija (Polija) 477

Monitoring Alstom (Francija) 442

Municipalizzate (Itālija) 629

Nazairdis (tagad: Distribution Casino France) 662

Nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojums mājokļu 
uzņēmumiem jaunajās pavalstīs (Vācija) 510

Neorion kuģubūvētava (Grieķija) OV C 230, 20.9.2005 466

NESTA (Apvienotā Karaliste) 532
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Pielikums — Ziņojumā minētās lietas

Nīderlandes veselības apdrošināšanas sistēmas 
reforma (Nīderlande) 575

Nodeva klimata aizsardzībai (Apvienotā Karaliste) 595

Nodokļi minerālfosforam pārtikas fosfātos 
(Dānija) 583

Nodokļu atbrīvojuma rezerves fonds noteiktiem 
uzņēmumiem (Grieķija) 557

Nodokļu pārtraukumi ieguldījumu mehānismiem, 
kas specializējas attiecībā uz maziem kapitalizāci
jas uzņēmumiem (Itālija)

560

Nodokļu pārtraukumi par labu grūtībās 
nonākušiem rūpniecības uzņēmumiem (Francija) 570

Nodokļu prēmijas par labu jauniem reģistrētiem 
uzņēmumiem (Itālija) 562

Ogļrūpniecības nozares pārstrukturēšanas plāni 
(Vācija, Ungārija un Polija) 603

Olympic Airways (Grieķija) 619

Pagaidu aizsargpasākumi kuģubūvei (Somija, 
Vācija un Polija)

OV C 131, 28.5.2005
OV C 162, 2.7.2005 465

Paisuma enerģijas demonstrējumi (Apvienotā 
Karaliste) 535

Pasākumi par labu sporta klubiem (Itālija) 566

Plans de Campagne (Francija) 587

Platjoslas atbalsts Velsai (Apvienotā Karaliste) 478

Platjoslas attīstīšana Appingedam (Nīderlande) 480

Plūdi 2005. gada vasarā (Austrija un Vācija) 573

Ryanair (Beļģija) 616

SABIC (Nīderlande) OV C 176, 16.7.2005 501

Sabiedrisko apraides uzņēmumu nozīme un 
finansējums no valsts līdzekļiem (Vācija, Īrija un 
Nīderlande)

491

Shetland Sea Fish Limited (Apvienotā Karaliste) 600

Sliktu laika apstākļu solidaritātes fonds (Itālija) 591

SNCF Freight (Francija) 607

Sniace pret Komisiju 646

Solvay Rosignano (Itālija) OV C 176, 16.7.2005 537

Somijas reģionālā atbalsta programmas grozījumi 
2000–2006 OV C 223, 10.9.2005 513

Starptautiskais ziņu kanāls CFII (Francija) 496
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Steidzami nodarbinātības pasākumi (Itālija) 631

Stocznia Gdynia (Polija) OV C 220, 8.9.2005 471

Stocznia Szczecinska (Polija) OV C 222, 9.9.2005 471

Streekgewest Westelijk NoordBrabant 636

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Vācija) 439

Tehnoloģiju centri (Vācija) OV L 295, 11.11.2005 522

Tessenderlo Italia (Itālija) OV C 223, 10.9.2005 537

Thüringen Porzellan, Kahla (Vācija) 630

Trīs gadu piegādes termiņa pagarināšana diviem 
kuģiem (Portugāle) 466

Tugboat Bangladesh (Spānija) OV C 162, 2.7.2005 467

Valsts LFA atbalsta shēma (Somija) 584

Valsts mehānisms attiecībā uz kritušajiem 
mājlopiem (nobeigušās zivis) (Apvienotā 
Karaliste)

601

Volvo Trucks (Zviedrija) OV C 230, 20.9.2005 538

VPFM (Čehija) OV C 176, 16.7.2005 477

Zivsaimniecības nozare — kaitējumi, ko 
nodarījusi vētra (Latvija) 602
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