
Nosaukums 
Plašākas pilnvaras dalībvalstu konkurences iestādēm, lai efektīvāk piemērotu noteikumus 

 
Politikas joma 
Konkurence: pretmonopola politika 

 

Mērķa grupa 
Šajā apspriešanā aicinām piedalīties iedzīvotājus, organizācijas un publiskā sektora iestādes.  
 
Īpaši gaidām atbildes no uzņēmumiem (arī MVU), uzņēmumu apvienībām, publiskā sektora iestādēm, 
patērētāju organizācijām, kā arī konkurences noteikumu īstenotājiem praksē, pētniekiem un domnīcām. 
Gaidīsim arī komentārus no citām ieinteresētajām personām, kurām ir pieredze saistībā ar ES konkurences 
noteikumu īstenošanu dalībvalstu konkurences iestādēs vai kuras labi pārzina šo situāciju. 

 
Apspriešanas periods 
No 04.11.2015. līdz 12.02.2016. 

 
Apspriešanas mērķis  
Eiropas Komisija apspriežas ar ieinteresētajām personām par to, kā stiprināt valstu konkurences iestādes 
(turpmāk – VKI), lai tās spētu efektīvāk īstenot noteikumus.   
 
VKI, tāpat kā Komisijai, ir ļoti liela nozīme ES pretmonopola noteikumu īstenošanā, bet šo iestāžu potenciāls vēl 
nav pilnīgi izvērsts. ES tiesību aktos (Regulā Nr. 1/2003) VKI gan ir dotas pilnvaras piemērot ES konkurences 
noteikumus, tomēr nav noteikts, ar kādiem līdzekļiem un instrumentiem VKI varētu nodrošināt šo piemērošanu. 
Tāpēc VKI ir grūtības veikt savus pienākumus, un šīs iestādes nespēj pilnībā izmantot savu potenciālu. 
 
Komisija vēlas apkopot viedokļus par to, kā nodrošināt, 
 
1) lai VKI varētu darboties neatkarīgi, īstenojot ES konkurences noteikumus, un lai to rīcībā būtu darbam 
nepieciešamie resursi un personāls;  
2) lai to rīcībā būtu piemērots konkurences instrumentu kopums, kas ļauj atklāt un novērst pārkāpumus; 
3) lai VKI varētu uzlikt iedarbīgu sodu uzņēmumiem, kuri neievēro noteikumus;  
4) lai VKI rīcībā būtu iecietības programmas, kas jau darbojas daudzviet Eiropā un mudina uzņēmumus ziņot par 
nelikumīgiem karteļiem. 
 
Aicinām ieinteresētās personas atbildēt uz to aptaujas daļu jautājumiem, kuras uz tām attiecas, un dalīties 
pārdomās vai informācijā, ko tās uzskata par svarīgu     

 
Kā iesniegt atbildes 
 

Atbildes ir jāsniedz, atbildot internetā uz elektroniskās aptaujas  jautājumiem vietnē “EUSurvey”. 
  
Saņemtās atbildes publicēs šajā tīmekļa vietnē, ievērojot ierobežojumus, kas var būt norādīti aptaujas A daļas 
beigās un attiecas uz jūsu atbilžu apstrādi.  
Noteikti izlasiet apspriešanai pievienoto paziņojumu par konfidencialitāti, lai uzzinātu, kā apstrādās jūsu 
personas datus un atbildes. 
 
Mēs nevaram garantēt, ka vērā tiks ņemtas pēc apspriešanas beigām saņemtās atbildes. 
 
Lai nodrošinātu taisnīgu un caurskatāmu apspriešanas procesu, vērā tiks ņemtas tikai tās atbildes, kas būs 
iesniegtas, atbildot uz aptaujas jautājumiem tiešsaistē. 

 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Skatīt aptauju 
 “EUSurvey”: aptauja  

 Paziņojumi presei. Pretmonopola politika – valstu konkurences iestāžu nostiprināšana, lai tās spētu 
efektīvāk īstenot likumdošanu 

 

Atsauces un līdzīgas apspriešanas 
 Komisijas paziņojums “Regulā Nr. 1/2003 ietverto konkurences tiesību normu izpilde: pirmās desmitgades 

sasniegumi un nākotnes perspektīvas” (COM(2014) 453, 9.7.2014.) 

 Komisijas dienestu darba dokuments “Uzlabota konkurences noteikumu īstenošana dalībvalstu 
konkurences iestādēs: institucionālie un procesuālie jautājumi”, pievienots Komisijas paziņojumam 
(SWD(2014) 231 final) 

 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ziņojums par Regulas Nr. 1/2003 darbību” 
(COM(2009) 206 final, 29.4.2009.) 

 EKT iecietības paraugprogramma  

 

Kontaktinformācija 
Atbildīgais dienests: 
Konkurences ģenerāldirektorāta A.4. nodaļa “Eiropas konkurences tīkls un privātā konkurences noteikumu 
īstenošana” 
Sarakstē lūdzam allaž norādīt atsauces numuru HT. 4504. 
 
E-pasts:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Pasta adrese: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Fakss: (32-2) 295.01.28 

  
Personas datu aizsardzība  Paziņojums par konfidencialitāti 
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