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III DAĻA – KONKURENCES NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA DALĪBVALSTĪS 
 
Šajā daļā ir apkopoti dalībvalstu konkurences iestāžu iesniegtie materiāli. Sīkāku informāciju 
par šo iestāžu darbību var iegūt, iepazīstoties ar to attiecīgajiem valsts līmeņa ziņojumiem.  
 
1. Dalībvalstīs notikušās izmaiņas  

1.1.  Izmaiņas dalībvalstu konkurences tiesībās 

Beļģija 
Beļģijā 2005. gadā tika sagatavots likumprojekts grozījumiem Ekonomiskās konkurences 
aizsardzības likuma 1999. gada 1. jūlija redakcijā. 
 
Trīs galvenie motīvi, kuru dēļ tika sagatavots pašreiz apspriešanā esošais likumprojekts par 
ekonomiskās konkurences aizsardzību, ir šādi: 
 
1. iestrādāt modernizētos Eiropas konkurences noteikumus; 
2. palielināt Konkurences padomes spēju vērsties pret konkurenci ierobežojošām darbībām; 
3. paaugstināt Konkurences padomes statusu, nosakot to par iestādi, kas izskata ekonomiskās 
konkurences lietās pieņemto nozaru regulatoru lēmumu pārsūdzības. 
 
Galvenā izmaiņa, kas tika ieviesta ar Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, 
bija kopš 1962. gada piemērotās paziņošanas sistēmas atcelšana. 
 
Kopš 2004. gada 1. maija uzņēmumiem pašiem jānovērtē, vai to vienošanās kopumā atbilst 
81. panta nosacījumiem. Lai gan valstīm nav noteikts pienākums likvidēt savas paziņošanas 
sistēmas, paturēt paziņošanas un atbrīvojumu noteikumus nozīmētu neievērot modernizācijas 
pamatā esošos mērķus. Turklāt tas arī nepamatoti sarežģītu konkurences tiesību piemērošanu 
valsts tiesu iestādēs. Tāpēc likumprojektā ierosināts atcelt noteikumus par paziņošanu un 
atbrīvojumiem. 
 
Likumprojektā arī paredzēta iespēja, ka Beļģijas konkurences iestāde var pieņemt 
pamatnostādnes, ar kurām tā varētu darīt zināmas savas politikas galvenās līnijas.  
 
Ņemot vērā Eiropas konkurences noteikumu decentralizēšanu, viena sadaļa ir veltīta 
sadarbībai ar Eiropas Komisiju un citu dalībvalstu konkurences iestādēm, noteikumos 
pārņemot Regulas (EK) 1/2003 11. pantā noteiktos sadarbības principus.  
 
Uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā ar likumprojektu tiek ieviesti tehniskie pielāgojumi, 
kas vajadzīgi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004. Tādējādi procedūras ietvaros tiek 
paredzēta iespēja, ka uzņēmumi savu saistību piedāvājumu iesniedz jau izmeklēšanas 
pirmajā posmā. 
 
Institucionālā līmenī ierosināts mainīt Konkurences padomes sastāvu, palielinot pilnas slodzes 
locekļu skaitu (4 vietā 6), un atbrīvot Konkurences padomi no dažiem pienākumiem, tos 
nododot Auditorat. Šī iestāde, kura izveidota līdztekus Konkurences padomei, aizstāj Corps 
des Rapporteurs, un tās darbinieku skaitu palielina lielākais līdz 10 darbiniekiem. 
 
Auditorat ir uzticēts uzdevums nepieņemamības vai priekšmeta trūkuma gadījumos slēgt 
sūdzību un pagaidu pasākumu pieteikumu lietas. Tāpat tās pilnvarās ietilpst piekrišanas 
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došana atsevišķos apvienošanās gadījumos – kad uzņēmumi apvienojas, izmantojot 
vienkāršoto procedūru.  
 
Iemesls šai pienākumu pārdalei un paziņošanas sliekšņu paaugstināšanai attiecībā uz 
uzņēmumu apvienošanos ir tas, ka Konkurences padomei līdz šim lielu daļu laika nācās veltīt 
tādiem apvienošanās darījumiem, kuru ietekme uz Beļģijas tirgu konkurences ziņā bija neliela 
vai tās vispār nebija. 
 
Turpmāk Konkurences padomei būtu jābūt iespējai vairāk koncentrēties uz konkurenci 
ierobežojošu darbību un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem.  
 
Lai sekmētu cīņu pret aizliegtu vienošanos gadījumiem, likumprojektā paredzēta arī iespēja 
piemērot iecietības programmu tiem uzņēmumiem, kuri, iesniedzot pierādījumus konkurences 
iestādei, palīdzēs pierādīt aizliegtas prakses gadījumus. 
 
Visbeidzot, Konkurences padome likumā paredzētajos gadījumos varēs izskatīt pārsūdzību 
lietas par lēmumiem, ko pieņēmušas nozaru regulējošās iestādes. Tās ir Institut belge des 
Postes et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et des Assurances 
(CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) un dzelzceļa 
infrastruktūras pārvalde.  
 
Katrā konkrētā konstitutīvajā likumā nosakāms, kādus lēmumus var pārsūdzēt Konkurences 
padomē. 

Čehija 
Čehijas konkurences noteikumi ir ietverti Likumā Nr. 143/2001 Sb. par konkurences 
aizsardzību. Šo likumu 2005. gadā grozīja ar Likumu Nr. 361/2005 Sb., kas stājās spēkā 
2005. gada 1. oktobrī. Līdz ar to Čehijas konkurences tiesībās tiek iestrādāti Kopienas 
grupveida atbrīvojumu noteikumi, lai tos varētu piemērot tādu vienošanos gadījumā, kuras 
neietekmē tirgu, bet uz kurām attiecas valsts konkurences noteikumi. Papildus tam grozījumi 
Likumā par konkurences aizsardzību tika izdarīti arī ar Likumu Nr. 127/2005 Sb., nosakot 
likuma piemērošanu elektronisko komunikāciju nozarē (skat. kopsavilkumu). 
 
Jauno noteikumu kopsavilkums: 
 
• ieviesta iespēja, veicot pārbaudi bez iepriekšēja brīdinājuma, aizzīmogot uzņēmuma 

telpas (21. panta 5. punkts); 
• 22. pants – sodi:  

- par procedurāliem pārkāpumiem var uzlikt sodu apmērā līdz 1 % no 
apgrozījuma; 

- ir ieviests jauns sods par zīmogu bojāšanu; 
• Tādu vienošanos gadījumā, kurām nav Eiropas Kopienas līmeņa ietekmes, piemēro 

Kopienas grupveida atbrīvojums (4. pants); 
 
• vēl viens grozījums, kas ieviests Likuma par konkurences aizsardzību 2005. gada 

redakcijā ir par likuma piemērošanu elektronisko komunikāciju nozarei. Tas ieviests ar 
Likumu Nr. 127/2005 Sb. par elektroniskajām komunikācijām, kas stājās spēkā 
2005. gada 1. maijā.  
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Dānija 
Dānijas Konkurences likumā ir izdarīti grozījumi ar 2004. gada 22. decembra Likumu 
Nr. 1461, kas stājās spēkā 2005. gada 1. februārī. Galvenie grozījumi Konkurences likumā ir 
saistīti ar tā pielāgošanu Regulai (EK) Nr. 1/2003. Tā kā Dānijas Konkurences likums balstās 
uz tiem pašiem principiem, kuri ir pamatā EK konkurences tiesībām, bija loģiski Konkurences 
likumu pielāgot jaunākajām izmaiņām EK konkurences tiesību aktos.  
 
Tālāk minēti galvenie grozījumi Dānijas Konkurences likumā. 
  

• Pārskatāmība 
Lai nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz Konkurences likuma pārkāpumiem, krimināllietās 
uzliktos sodus publicēs internetā. Nolūks ir sekmēt patērētāju un uzņēmumu tiesvedību 
zaudējumu piedziņas lietās. Tas attiecas gan uz tiesas uzliktiem sodiem, gan sodiem, kas 
uzlikti vai akceptēti saskaņā ar 23. pantu (Konkurences likuma 13. panta 2. punkts). Dānijas 
tiesām ir pienākums nosūtīt Konkurences iestādei spriedumus, kas pieņemti lietās par 
Konkurences likumu vai Līguma 81. vai 82. pantu (Konkurences likuma 20. panta 4. punkts). 
 

• Piekļuve lietas materiāliem 
Grozījumu rezultātā ierobežo pušu piekļuvi lietas materiāliem. Tas ir saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 27. un 28. pantu, kuros arī noteikti piekļuves ierobežojumi lietas materiāliem 
attiecībā uz saraksti un dokumentu apmaiņu starp Eiropas Komisiju un dalībvalstu 
konkurences iestādēm (Konkurences likuma 15.a panta 1. punkts). 
 

• Saistības 
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 Konkurences padome var atzīt uzņēmumu saistību 
saistošo spēku, ja ir izpildītas 6. panta 1. punkta, 11. panta 1. punkta un Līguma 81. vai 
82. panta prasības (16. panta 1. punkts). Šis noteikums atbilst Regulas Nr. 1/2003 9. pantam.  
 

• Pārbaudes 
Grozītais Konkurences likums Konkurences iestādei dod tiesības uz 72 stundām aizzīmogot 
dokumentus un uzņēmuma telpas. Tāpat ir precizēts, ka, pamatojoties uz Līguma 81. vai 
82. pantu, Konkurences iestāde var veikt uzņēmuma telpu apskati Komisijas vai dalībvalstu 
konkurences iestāžu vārdā (Konkurences likuma 18. pants).  
 

• Paziņošanas kārtība 
Grozījumi Konkurences padomei un Konkurences iestādei sniedz virkni jaunu instrumentu 
likuma administrēšanai. Pretstatā EK noteikumiem, Dānijā tiek saglabāta valsts līmeņa 
paziņošanas sistēma. Tomēr attiecīgi Konkurences padomei vai Konkurences iestādei 
jāatturas no paziņojuma izskatīšanas, ja vienošanās ievērojami ietekmē tirdzniecību starp ES 
dalībvalstīm (Konkurences likuma 9. panta 2. punkts).   
 

• Dominējošu uzņēmumu vispārīgie tirdzniecības nosacījumi 
Konkurences likumā ir iekļauts jauns noteikums, kas Konkurences padomei noteiktos 
apstākļos paredz tiesības pieprasīt dominējošam uzņēmumam iesniegt Konkurences iestādei 
savus vispārīgos tirdzniecības nosacījumus (Konkurences likuma 10.a pants). Šā noteikuma 
mērķis ir palielināt dominējoša uzņēmuma vispārīgo tirdzniecības nosacījumu pārskatāmību, 
lai Konkurences padomei būtu vieglāk izvērtēt, vai dominējošs uzņēmums nav ļaunprātīgi 
uzmantojis savu dominējošo stāvokli. 
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• Citi jautājumi 
Dānijas Konkurences iestāde tagad pēc pušu lūguma lēmumus var pieņemt arī angļu valodā 
(15.c punkts). Konkurences padomes rīkojumiem, kuru izpildes termiņš iepriekš nevarēja 
pārsniegt vienu gadu, tagad termiņš var būt lielāks par vienu gadu. Konkurences tiesā locekļu 
skaits palielināts par diviem locekļiem. Tagad tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un četri locekļi 
ar kvalifikāciju tieslietās vai ekonomikā. Priekšsēdētājam jābūt Dānijas Augstākās tiesas 
(Højesteret) tiesnesim (21. panta 1. punkts).  
 
EK konkurences noteikumu modernizācijas rezultātā ir paplašināta Dānijas Konkurences 
iestādes jurisdikcija. Tagad Dānijas Konkurences iestāde var izskatīt lietas, pamatojoties uz 
Līguma 81. un 82. pantu, kurās uzņēmumi atrodas Dānijā, bet ietekme uz konkurenci skar 
tirgus ārpus Dānijas, Eiropas Savienības robežās (Konkurences likuma 23.a pants).  

 
Dānijas Konkurences likuma konsolidētā versija ir pieejama šajā adresē: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Vācija 
Vācijā 1. jūlijā stājās spēkā likums, ar ko būtiski groza Likumu par konkurences 
ierobežojumu aizliegumu (GWB). Grozījumu mērķis bija pielāgot Vācijas tiesisko regulējumu 
Eiropas Savienības tiesību aktiem un jo īpaši Regulai (EK) 1/2003. Saskaņā ar jauno likumu 
Vācijas tiesībās iepriekš noteiktā paziņošanas un atļauju sistēma, ko piemēroja konkurenci 
ierobežojošu vienošanos gadījumā, tiek aizstāta ar tiesiskā izņēmuma sistēmu, un tiek 
paredzēta Eiropas un valsts tiesību paralēla piemērošana. Lai nodrošinātu konkurences tiesību 
saskaņotību iespējami plašā jomā, jaunajā režīmā ietvertas arī horizontālās un vertikālās 
vienošanās, kuras neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm. Saskaņā ar izdarītajiem 
grozījumiem tagad sodu var uzlikt arī par Eiropas tiesību pārkāpumiem. Noteikumi par sodu 
uzlikšanu uzņēmumiem ir cieši pietuvināti Eiropas Savienības noteikumiem. Tomēr attiecībā 
uz vienpusējas, pret konkurenci vērstas rīcības kontroli, ir saglabāti atsevišķi Vācijas tiesībās 
iestrādātie un praksē pārbaudītie noteikumi, kuriem nav līdzvērtīgu EK Līguma 82. pantā. 
Papildus tam ar grozījumiem ir pilnveidoti civiltiesiskie sodi par konkurences tiesību 
pārkāpumiem, lai liktu lielāku uzsvaru uz strīdu risinājumu privāttiesiskā ceļā. Turklāt 
papildus Federālajam karteļu apkarošanas birojam tagad Eiropas tiesību aktus var piemērot arī 
reģionālās karteļu apkarošanas iestādes. Grozītajā likuma redakcijā ietverti arī noteikumi par 
informācijas apmaiņu starp iestādēm un pārņemts Regulas (EK) 1/2003 15. pants (amicus 
curiae). 
 
Federālā valdība 2005. gadā vienojās, ka nepieciešams papildu grozījums par dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas kontroli. Tika uzskatīts, ka attiecībā uz pārtiku 
noteikumiem jābūt stingrākiem salīdzinājumā ar esošajiem noteikumiem, ka ietekmīgi 
uzņēmumi tikai „paretam” var piedāvāt preces par cenu, kas zemāka par pašizmaksu.  
Tādējādi pārtikas preču gadījumā to pārdošana zem pašizmaksas ir aizliegta arī tad, ja tā ir 
tikai atsevišķa akcija, izņemot gadījumus, ja pastāv objektīvi iemesli. Federālā valdība cer, ka 
līdz ar to nostiprināsies mazie un vidējie tirdzniecības uzņēmumi, kuriem ir grūti cīnīties ar 
lielajiem mazumtirgotājiem, kas piekopj zemu cenu stratēģiju, un kā rezultātā mazie 
uzņēmumi bieži tiek izspiesti no tirgus. Šos grozījumus plānots pieņemt 2006. gadā. 
 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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Igaunija 

Igaunijā 2005. gadā tiesību jomā bija divi būtiski notikumi: pirmkārt, tika sagatavoti svarīgi 
grozījumi Igaunijas Konkurences likumā un, otrkārt, Ģenerālprokuratūra izstrādāja 
pamatnostādnes par iecietības režīmu.  

Konkurences likuma grozījumi skar paziņošanas sistēmas likvidēšanu attiecībā uz 
izņēmumiem. Tika atzīts, ka paziņošanas sistēma nav vajadzīga, jo uzņēmumi to izmantoja 
ļoti reti. Grozījumu projekts ir iesniegts Parlamentam un, domājams, grozījumi stāsies spēkā 
2006. gada jūlijā.  

Attiecībā uz pamatnostādnēm par iecietības režīmu, saskaņā ar Kriminālkodeksu par 
noziedzīgu nodarījumu uzskatāmas vienošanās, lēmumi un saskaņota darbība, kas ierobežo 
konkurenci. Krimināllietu pēc prokuratūras pieprasījuma var izbeigt, ja trūkst pamatojuma no 
sabiedrības interešu viedokļa vai ja pārkāpums ir neliels (Kriminālprocesa kodekss, 
202. pants). Tāpat ar prokuratūras lēmumu kriminālprocesu pret aizdomās turēto vai 
apsūdzēto personu var izbeigt ar šīs personas piekrišanu, ja aizdomās turētais vai apsūdzētais 
ir būtiski palīdzējis, noskaidrojot faktus par tāda noziedzīga nodarījuma pierādījumiem, kas ir 
svarīgs no sabiedrības interešu viedokļa, un ja pretējā gadījumā noziedzīgā nodarījuma 
atklāšana un pierādījumu iegūšana būtu īpaši sarežģīta (Kriminālprocesa kodekss, 205. pants). 
  
Minētie noteikumi ir galvenais tiesiskais pamats pamatnostādņu pieņemšanai par iecietības 
režīmu pret konkurenci vērstas uzņēmumu vienošanās gadījumos. Lai nodrošinātu iecietības 
programmas efektīvu ieviešanu, Ģenerālprokuratūra ir intensīvi strādājusi pie attiecīgo 
pamatnostādņu izstrādes. Konkurences padome šajā sakarā Valsts prokuratūrai ir iesniegusi 
savus priekšlikumus. 

 

Grieķija 

Likuma 703/77 (Grieķijas Konkurences likums) galvenie noteikumi un galvenie jaunākie 
grozījumi 
Likums 703/1977 par monopolu un oligopolu kontroli un brīvas konkurences aizsardzību1 tika 
pieņemts īsi pirms Grieķija kļuva par Eiropas Kopienas dalībvalsti. Likuma galvenie 
noteikumi ir līdzīgi EK Līguma 81. un 82. panta noteikumiem. 2005. gadā Grieķijas 
Parlaments pieņēma Likumu 3373/2005, ar ko groza Likumu 703/1977, tādējādi Grieķijas 
tiesību normas lielā mērā pietuvinot Padomes Regulai (EK) Nr. 1/2003 un ieviešot vairākus 
būtiskus grozījumus Grieķijas Konkurences likumā: 1) radīts tiesiskais pamats un 
likumdošanas atļauja attiecībā uz iecietības programmu; 2) palielinātas Grieķijas Konkurences 
komisijas izmeklēšanas pilnvaras, kā arī tās pilnvaras Likuma 703/1977 pārkāpumu gadījumā; 
3) atjaunots aizliegums ļaunprātīgi izmantot ekonomiskās atkarības stāvokli; 4) Konkurences 
komisijai dotas tiesības tautsaimniecības nozarēs nākt klajā ar regulējošiem pasākumiem un 
5) nostiprināta Konkurences komisijas organizatoriskā struktūra (komisija kļuvusi par 
atsevišķu juridisko personu, un palielināts tās locekļu un darbinieku skaits).  
 

                                                 
1 Grozījumi izdarīti ar likumiem 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 un jaunākie 
grozījumi – ar Likumu 3373/2005 (publicēts Valdības vēstnesī Nr. 188, 2005. gada 2. augustā). 
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Jāpiezīmē, ka drīzākajā nākotnē Konkurences komisija plāno izdot paziņojumus2 par tādiem 
jautājumiem kā iecietības programma un piekļuve lietas materiāliem. 
 

Jauno noteikumu kopsavilkums 

• Iecietības programma 
Ar Likumu 3373/2005 tika radīts tiesiskais pamats Grieķijas iecietības programmai (Likuma 
703/77 9. pantā iekļauts jauns 4. punkts). Pati iecietības programma tiks ieviesta drīzākajā 
nākotnē. Uzņēmumam piedaloties iecietības programmā, pret attiecīgajām fiziskajām 
personām netiks veikta kriminālvajāšana. Programma neattieksies uz uzņēmumiem, kuri 
ļaunprātīgi izmanto dominējošo stāvokli. 

• Pārbaudes un izmeklēšana 
Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1/2003 ievērojami pastiprinātas Likumā 3373/2005 noteiktās 
Konkurences komisijas izmeklēšanas pilnvaras. 

• Amicus Curiae 

Likuma 703/1977 8.b panta 2. punktā iekļauts jauns 14. apakšpunkts, kas paredz, ka 
Konkurences komisija pēc savas iniciatīvas var izdot tiesai adresētu rakstveida (vai, ar 
kompetentās tiesas atļauju, mutvārdu) atzinumu par EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu 
un var pieprasīt jebkādus dokumentus, kas vajadzīgi šāda atzinuma sagatavošanai (izņemot 
tiesvedību Atēnu Administratīvajā apelācijas tiesā un Valsts padomē). 

Jauns 3. punkts Likuma 703/1977 18. pantā tieši paredz, ka ikviena tiesa, kas piemēro EK 
Līguma 81. un 82. pantu, var lūgt Eiropas Komisijai, lai tā sniedz tās rīcībā esošo informāciju, 
vai lūgt Eiropas Komisijas atzinumu par EK konkurences tiesību aktu piemērošanas 
jautājumiem. 

• Sodi 
Ar Likuma 703/77 9. pantu palielinātas Konkurences komisijas pilnvaras šā likuma 
pārkāpumu gadījumā. 

•  Citi jautājumi  

a. Aizliegums ļaunprātīgi izmantot ekonomiskās atkarības stāvokli 
Likuma 703/1977 2.a pants – Ekonomiskās atkarības stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas 
aizliegums  
Ar Likumu 3373/2005 atjaunots 2.a pants (kurš no Likuma 703/77 tika svītrots ar 2000. gada 
augusta grozījumiem), ar kuru reglamentē ekonomiskās atkarības attiecības starp vienu vai 
vairākiem uzņēmumiem un pircēju vai piegādātāju tādos gadījumos, kad pircējam vai 
piegādātājam attiecībā uz konkrēto preci vai pakalpojumu nav citu līdzvērtīgu piegādes vai 
pieprasījuma avotu. Šādos apstākļos par ekonomiskās atkarības stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu uzskata patvaļīgu tirdzniecības nosacījumu uzspiešanu, diskrimināciju vai 
ilgstošu komercattiecību pēkšņu un nepamatotu izbeigšanu. 

                                                 
2 Lēmumu veidā. 
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b. Regulējoši pasākumi tautsaimniecības nozarēs 
Ar Likumu 3373/2005 ieviests jauns 5. pants, kas paredz iespēju nākt klajā ar regulējošiem 
pasākumiem tautsaimniecības nozarēs.  

Konkurences komisija pēc attīstības ministra lūguma vai pēc savas iniciatīvas var veikt 
konkrētas Grieķijas tautsaimniecības nozares analīzi un, ja tās rezultātā konstatē, ka šajā 
nozarē nepastāv efektīvas konkurences apstākļi un ka 1., 2., 2.a un 4.ff pantu piemērošana 
nenodrošina šādu apstākļu radīšanu, ar motivētu lēmumu var pieņemt rīcības vai 
struktūras pasākumus, kas ir absolūti nepieciešami, lai šajā tautsaimniecības nozarē radītu 
efektīvas konkurences apstākļus.  
    

c. Dažādu Regulas (EK) Nr. 1/2003 noteikumu pārņemšana 

Likuma 703/1977 8.b pants ir grozīts šādi: 

- Neskarot citu, ar noteiktām tiesību normām norīkotu iestāžu pilnvaras, Konkurences 
komisijai ir ekskluzīvas pilnvaras šā likuma un EK Līguma 81. un 82. panta jomā.  

- Saskaņā ar Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences 
noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, 29. panta 2. punktu Konkurences 
komisija var atsaukt priekšrocības, kas izriet no kāda atbrīvojuma.  

- Konkurences komisija Kopienas konkurences noteikumus piemēro ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Komisiju un ar pārējo ES dalībvalstu konkurences iestādēm.  

Saskaņā ar Likuma 703/1977 jauno 11.b pantu, ja Eiropas Komisija uzsāk lēmuma 
pieņemšanas procedūru saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 III nodaļu, 
Konkurences komisija šajā lietā atsakās no savām pilnvarām piemērot EK Līguma 81. un 
82. pantu. Ja citas dalībvalsts konkurences iestāde ir saņēmusi sūdzību vai rīkojas pēc savas 
iniciatīvas saskaņā ar Līguma 81. vai 82. pantu pret uzņēmumu vienošanos, apvienības 
lēmumu vai viena vai vairāku uzņēmumu saskaņotu darbību, Konkurences komisija uz šā 
pamata var apturēt pēc savas iniciatīvas uzsākto lietas izskatīšanu vai noraidīt sūdzību, vai 
turpināt procedūru un pieņemt lēmumu pēc būtības. 

d. Kopuzņēmumi 
Saskaņā ar Likumu 3373/2005 ikviens pilnvērtīgi funkcionējošs kopuzņēmums uzskatāms par 
uzņēmumu koncentrēšanās gadījumu, uz ko attiecināmi uzņēmumu apvienošanās kontroles 
noteikumi. Savukārt, ja kopuzņēmuma izveidei ir kooperēšanās iezīmes, to izvērtē pēc 
kritērijiem, kas noteikti Likuma 703/1977 1. panta 1. un 3. punktā. Veicot šo novērtējumu, 
Konkurences komisija vērtē: a) vai divi vai vairāki mātes uzņēmumi ievērojamā mērā 
darbojas tajā pašā tirgū, kurā kopuzņēmums, vai attiecīgā produkta augšupējā, lejupējā vai 
cieši saistītā tirgū un b) vai kopuzņēmuma izveides tiešā iedarbība kooperēšanās rezultātā 
attiecīgajiem uzņēmumiem rada iespēju likvidēt konkurenci būtiskā to tirgus daļā.  
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Spānija 

Spānijā 2005. gadā netika pieņemti nekādi jauni grozījumi valsts konkurences tiesību normās. 
Tomēr jāpiebilst, ka notika intensīvs darbs pie Spānijas pašreizējās konkurences sistēmas 
pārskatīšanas.  

Valdības sagatavotie jaunu tiesību aktu priekšlikumi 
 
1. Baltā grāmata par Spānijas konkurences sistēmas reformu 
 
Baltā grāmata par Spānijas konkurences sistēmas reformu tika sagatavota 2004. gadā, bet 
2005. gada 20. janvārī to oficiāli prezentēja premjerministra otrais vietnieks un ekonomikas 
un finanšu ministrs. Baltā grāmata ir apspriežu dokuments, kura mērķis bija uzsākt Spānijas 
konkurences sistēmas tiesisko un institucionālo pārskatīšanu, lai efektīvas konkurences 
aizsardzībai tirgū būtu nodrošināti labākie instrumenti un struktūras, tādējādi sekmējot sociālo 
labklājību un resursu efektīvu sadali.  
 
Baltajā grāmatā tika ierosināti dažādi reformu pasākumi, kuri skar Spānijas konkurences 
iestāžu organizatorisko struktūru, cīņu pret konkurenci ierobežojošām darbībām, uzņēmumu 
apvienošanās kontroles sistēmu un Konkurences iestādes lomu konkurences aizsardzībā. 
Reformu pasākumi paredz palielināt Konkurences iestādes neatkarību, stiprināt lēmumu 
izpildes pilnvaras (īpaši līdz ar iecietības programmas ieviešanu), paātrināt tiesas procesu 
gaitu, nodrošināt labāku koordināciju nozaru regulatoru vidū un, iespējams, paredzēt valsts 
konkurences normu tiešu piemērošanu tiesā.  
 
Par balto grāmatu notika publiska apspriešana Konkurences dienesta tīmekļa vietnē, un tika 
saņemtas daudzas atsauksmes un komentāri.  

2. Likumprojekta sagatavošana 

Galvenie baltajā grāmatā ietvertie priekšlikumi ir iestrādāti pašreiz sagatavošanā esošajā 
Konkurences likuma projektā. Likumprojekts tika nosūtīts apspriešanai Konkurences tiesā, 
kura izteica vairākus komentārus, kas ir daļēji ņemti vērā projektā.  

Turklāt labvēlīgu atzinumu par projektu ir sniegusi Konkurences aizsardzības padome, kas 
atbild par sadarbību, koordināciju un informācijas apmaiņu starp valsts līmeni un 
autonomajiem apgabaliem nolūkā veicināt konkurences tiesību vienveidīgu piemērošanu.  

Likumprojektu Parlamentam plānots iesniegt 2006. gadā. 

 

Francija 
 
Pirmais no dekrētiem, kas jāpiemin, ir 2005. gada 27. decembra dekrēts (Nr. 2005-1668), kurā 
izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem piemēro Regulai (EK) Nr. 1/2003 pielāgotos, 
2004. gadā pieņemtos konkurences noteikumus. Tajā konkretizētas palīdzības sniegšanas 
procedūras saskaņā ar minētās regulas 22. panta 1. punktu. Dekrētā arī noteikti jauni 
procedūras noteikumi lietu izskatīšanai Konkurences padomē, kuri vērsti uz valsts darba 
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efektivitāti un aizstāvības tiesību ievērošanu. Tāpat arī noteikta kārtība, kādā izpilda obligāto 
prasību par saskaņā ar 81. un 82. pantu pasludināto spriedumu nosūtīšanu un kādā tiesu 
iestādes Komisijai prasa atzinumus vai informāciju (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 
15. panta 1. un 2. punktu). 
 
Otrā dekrētā (Nr. 2005-1667), kas arī pieņemts 2005. gada 27. decembrī, ietverti noteikumi 
par Konkurences padomes pārstāvēšanu apelācijas tiesā. 
 
Ar trešo dekrētu (Nr. 2005-1756), kas pieņemts 2005. gada 30. decembrī, izveido civiltiesas 
un komerctiesas, kas specializējas lietās par valsts un Kopienas konkurences noteikumu 
piemērošanu. 
 

 
Jauno noteikumu kopsavilkums 

 
Pārbaudes 

 
Dekrētā Nr. 2005-1668 noteikts, kā citu valstu konkurences iestāžu darbinieki var sniegt 
palīdzību Francijas Konkurences, patērētāju aizsardzības un krāpšanas novēršanas 
ģenerāldirektorāta (DGCCRF) pilnvarotajiem inspektoriem – ziņojumā jābūt norādītam 
asistējošā inspektora vārdam un uzvārdam un atsaucei uz ministra lēmumu, ar kuru atļauta 
palīdzība. 
 

Amicus Curiae 
 

Dekrētā Nr. 2005-1668 noteikts, ka apelācijas tiesā, kura izskata Konkurences padomes 
lēmuma pārsūdzību, Konkurences padomi pārstāv tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 
pilnvarota persona. 

Ar Dekrētu Nr. 2005-1667 tiek paplašinātas Konkurences padomei sniegtās iespējas iesniegt 
apelācijas tiesai rakstveida apsvērumus, nosakot, ka tā var arī mutiski uzstāties tiesas sēdē, 
līdzīgi kā citas neatkarīgas administratīvās iestādes. Šāda iespēja uzstāties mutiski jau iepriekš 
bija sniegta ekonomikas ministram. 
 

Piekļuve lietas materiāliem 
 

Attiecībā uz komercnoslēpumiem 2005. gada 27. decembra dekrētā noteikta procedūra, kas 
uzņēmumiem jāievēro, ziņojot par komercnoslēpumu un lūdzot to klasificēt kā tādu. Ir 
noteikti arī komercnoslēpuma klasificēšanas atteikuma nosacījumi, ja pieprasījums ir 
novēlots, ļaunprātīgs vai nepamatots. Tāpat paredzēti jauni noteikumi par piekļuvi lietas 
materiāliem, ievērojot aizstāvības tiesības un labas pārvaldības principu sabiedrības interesēs. 

Saistības un sodi 
 

Dekrētā Nr. 2005-1668 noteikta procedūra, ko ievēro Konkurences padomei piedāvātu 
uzņēmumu saistību gadījumā, un Konkurences padomes uzliktā naudas soda maksājuma 
nosacījumus. 
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Tiesību piemērošana privāttiesību jomā 
 

Dekrētā Nr. 2005-1756 nosauktas astoņas civiltiesas un komerctiesas, kas specializējas valsts 
un Kopienas konkurences tiesību piemērošanas lietās, proti, Marseļas, Bordo, Lilles, 
Fordefransas, Lionas, Nansī, Parīzes un Rennas tiesa. Par vienīgo tiesu, kura izskata 
pārsūdzības, izraudzīta Parīzes Apelācijas tiesa. 

  

Īrija 
2005. gadā nebija būtisku izmaiņu valsts konkurences tiesībās, izņemot to, ka tika atceltas 
aizturēšanas atļaujas. 
 
Aizturēšanas atļauju atcelšana 
Saskaņā ar 2002. gada Konkurences likuma 45. panta 3. punktu Konkurences iestāde varēja, 
pamatojoties uz orderi, izņemt uzskaites vai citu dokumentu un reģistru oriģinālus. Minētā 
panta 6. punktā bija noteikts, ka „[s]askaņā ar 3. punktu izņemtos uzskaites vai citus 
dokumentus un reģistrus var aizturēt uz 6 mēnešiem vai uz ilgāku laiku, ja rajona tiesas 
tiesnesis to atļauj ..” Tas nozīmēja, ka, ja Konkurences iestāde vēlējās, lai saskaņā ar orderi 
izņemtie uzskaites vai citi dokumenti vai reģistri varētu tikt aizturēti ilgāk nekā 6 mēnešus, 
šāda aizturēšana bija jāapstiprina rajona tiesai. 
 
Šo prasību atcēla ar 2005. gada Investīciju fondu, uzņēmumu un dažādu noteikumu likuma 
76. pantu. Tas nozīmē, ka vairs nav spēkā prasība, ka Konkurences iestādei jāvēršas rajona 
tiesā, lai saņemtu atļauju aizturēt dokumentus vai pagarināt izņemto dokumentu aizturēšanas 
periodu. Tomēr uz pierādījumiem, kas izņemti līdz 2005. gada 30. jūnijam, joprojām attiecas 
iepriekšējie noteikumi, kas ietverti 45. panta 6. punktā. 2005. gada Investīciju fondu, 
uzņēmumu un dažādu noteikumu likuma 76. panta 3. punktā noteikts: 
„Neskarot šajā pantā noteikto Konkurences likuma 45. panta 6. punkta atcelšanu, minēto 
6. punktu turpina piemērot uzskaites vai citiem dokumentiem un reģistriem, kas izņemti vai 
iegūti saskaņā ar minēto pantu pirms dienas, kad stājas spēkā šis pants ..”. 
 

Itālija 
Ar 2005. gada 28. decembra Likumu Nr. 262 tika atcelts Konkurences likuma 20. pants, kurā 
bija noteikts, ka par konkurences noteikumu par vienošanās gadījumiem, dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu un uzņēmumu apvienošanos piemērošanu banku nozarē atbildīgā ir 
Itālijas Banka. Līdz ar to, sākot no 2006. gada, Itālijas Konkurences iestādei ir vispārējas un 
ekskluzīvas pilnvaras piemērot (valsts un Kopienas) konkurences noteikumus visās 
tautsaimniecības nozarēs.  
 

Kipra 
 
Kiprā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 
 

Latvija 
Latvijā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 
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Lietuva 
Lietuvā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 
 

Luksemburga 
Kopš Konkurences likuma pieņemšanas 2004. gada 17. maijā nav bijis nekādu izmaiņu 
tiesību aktos, kas attiektos tieši uz konkurenci. 
 

Ungārija 
Ungārijā 2005. gadā tika izdarīti grozījumi daudzos Konkurences likuma noteikumos. 
Grozījumu iemesli bija šādi: pirmkārt, vairāki Konkurences likuma noteikumi bija jāpielāgo, 
ņemot vērā jaunos Ungārijas administratīvo procedūru noteikumus, kas saistīti ar konkurences 
noteikumiem; otrkārt, atsevišķos Konkurences likuma noteikumos grozījumi tika veikti, lai 
sekmētu Eiropas Kopienas tiesību piemērošanu un sadarbību ar Eiropas Konkurences tīklu; 
treškārt, daži noteikumi bija jāgroza, ņemot vērā konkurences noteikumu piemērošanā uzkrāto 
pieredzi. Kopš 2005. gada 1. septembra ir ieviestas arī vēl citas izmaiņas tiesību aktos, proti, 
negodīgu rīcību publiskā iepirkuma vai koncesiju piešķiršanas procedūrās atkarībā no līguma 
summas var sodīt kā mazāk smagu vai kā smagāku noziedzīgu nodarījumu, par ko var 
piespriest brīvības atņemšanu attiecīgi līdz diviem vai līdz pieciem gadiem (Kriminālkodekss, 
§ 296/B). 
 
Jauno noteikumu kopsavilkums 
 
Likvidēta individuālu atbrīvojumu sistēma.  
 
Pretēji iepriekšējā režīma noteikumiem tagad ikviena persona Konkurences birojam var 
iesniegt oficiālu vai neoficiālu sūdzību par iespējamu konkurences noteikumu pārkāpumu. 
Sūdzības Konkurences birojam var iesniegt, izmantojot pienācīgi aizpildītu Konkurences 
biroja sagatavoto veidlapu. Ja sniegtā informācija kvalitātes ziņā ir pietiekama, lai uzsāktu 
konkurences uzraudzības procedūru, Konkurences birojs iesniegto veidlapu klasificē kā 
sūdzību, bet pretējā gadījumā – kā neoficiālu sūdzību. Šāda sūdzību un neoficiālu sūdzību 
nošķiršana ir būtiska, jo personai, kura iesniedz „īstu” sūdzību ir papildu tiesības – tai var tikt 
atļauta ierobežota pieeja dokumentiem un tā var tiesā pārsūdzēt Konkurences biroja lēmumu, 
ar kuru konstatēts, ka nav izpildīti izmeklēšanas uzsākšanai nepieciešamie nosacījumi. Jaunās 
sistēmas priekšrocība ir tā, ka, pienācīgi aizpildot veidlapu, tiek iegūta detalizētāka 
informācija par iespējamo pārkāpumu, un tādējādi kompetentajai iestādei ir vieglāk veikt 
izmeklēšanu. Savukārt personas, kas nav pietiekami labi informētas par tirgus situāciju, var 
iesniegt tikai neoficiālas sūdzības, un līdz ar to kompetentā iestāde var izvairīties no 
administratīvā sloga, kādu radītu liels skaits nepamatotu sūdzību un šādas sūdzības noraidošo 
lēmumu pārsūdzības.  
 
Pirms 2005. gada grozījumiem cietušās puses saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem nevarēja 
tieši vērsties tiesā, t. i., vispirms nesaņemot lēmumu no konkurences iestādes. Līdz ar 
grozījumiem ir atzīta EK tiesību aktu tiešā piemērojamība un skaidri noteikts, ka tiesas var 
izskatīt konkurences noteikumu pārkāpumus un pieņemt attiecīgu lēmumu. Konkurences 
likumā ar grozījumiem ir iekļauti sīki izstrādāti noteikumi par konkurences tiesību aktu 
piemērošanu civillietās. Piemēram, ja Konkurences birojs vai administratīvā apelācijas tiesa 
konstatē, ka konkrēta vienošanās vai darbība ir prettiesiska, civiltiesai šī lēmuma daļa ir 
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saistoša. Civiltiesām ir arī pienākums informēt Konkurences biroju par iesniegtajām 
prasībām, lai nodrošinātu Konkurences biroja piedalīšanos tiesvedībā amicus curiae statusā.  
 
Tika ieviesti arī detalizētāki noteikumi attiecībā uz nozaru izmeklēšanu. Ir skaidrāk noteikta 
šādu izmeklēšanu uzsākšana un procedūra.  
 
Tāpat Konkurences likumā paredzēti arī saistību lēmumi. Konkurences birojs šāda veida 
lēmumus varēja pieņemt tikai gadījumos, ja izmeklēšana balstījās uz EK tiesību aktiem. Tika 
atzīts, ka šī iespēja jāattiecina arī uz valsts tiesību aktiem.  
 
Jaunie grozījumi zināmā mērā ietekmēja arī Konkurences biroja izmeklēšanas pilnvaras. 
Saskaņā ar jaunajiem Konkurences likuma noteikumiem datu nesēju fiziskas kopijas, kas 
iegūtas tiesas izmeklēšanā ar informātikas līdzekļiem, tiek kvalificēti tāpat kā jebkuri citi dati, 
un tādējādi Konkurences birojs var tiem piekļūt. Visbeidzot, likumā noteikts arī 
konfidencialitātes regulējums, balstoties uz EK konkurences tiesību principiem. 
 

Malta 
Maltā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 
 

Nīderlande 
Nīderlandes Parlaments 2004. gada 7. decembrī apstiprināja likumprojektu, ar kuru 
Nīderlandes Konkurences iestāde tiek pārveidota par neatkarīgu administratīvu iestādi. Kopš 
2005. gada 1. jūlija Nīderlandes Konkurences iestāde vairs nav Ekonomikas ministrijas 
iestāde – tai tagad ir padome ar neatkarīgas administratīvās iestādes statusu. Nīderlandes 
Konkurences iestādes padomes sastāvā ir trīs locekļi. Svarīgākais grozījums Konkurences 
likumā ir tas, ka ekonomikas ministram vairs nav tiesību nākt klajā ar norādījumiem par 
konkrētām konkurences lietām. Tomēr ministrs joprojām atbild par konkurences politiku un 
Nīderlandes Konkurences iestādei var sniegt vispārīgus norādījumus. Likums, ar kuru izdarīti 
grozījumi par neatkarīgas administratīvas iestādes izveidi (Wet tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan) paredz Enerģētikas nozares 
regulēšanas direkcijas (DTe) pilnīgu iekļaušanu Nīderlandes Konkurences iestādē. Tas, ka 
Nīderlandes Konkurences iestāde ir ieguvusi neatkarīgas administratīvas iestādes statusu, 
nekādi neietekmē tās darbinieku juridisko statusu – to darba devējs joprojām ir Ekonomikas 
ministrija. 

 
Jauno noteikumu kopsavilkums 
 

Sodi 
Konkrētas vadlīnijas par sodiem būvniecības nozarē (pieejamas holandiešu valodā 
Nīderlandes Konkurences iestādes tīmekļa vietnē www.nmanet.nl): 

 
- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz atsevišķām pret konkurenci vērstām 

darbībām ceļu un infrastruktūras būves nozarē (GWW), 2004. gada 
13. oktobris; 

- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz atsevišķām pret konkurenci vērstām 
darbībām inženiersistēmu montāžas nozarē, 2005. gada 21. aprīlis; 
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- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz atsevišķām pret konkurenci vērstām 
darbībām mājokļu un komunālo sistēmu būves nozarē, 2005. gada 
1. septembris (labojums publikācijā par sodu piemērošanu atsevišķām pret 
konkurenci vērstām darbībām mājokļu un komunālo sistēmu būves nozarē, 
2005. gada 11. oktobris); 

- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz kabeļiem un vadiem, 2005. gada 
17. novembris; 

- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz apzaļumotajām platībām, 2005. gada 
24. novembris; 

- vadlīnijas par sodiem attiecībā uz atsevišķām pret konkurenci vērstām 
darbībām betona produktu (javas, betona bruģakmeņu, betona pāļu, betona 
grīdas elementu) ražošanā, 2005. gada 24. novembris. 

 
Citi jautājumi 

 
Vadlīnijas par ziņotājiem 
 
Nīderlandes Konkurences iestāde 2005. gada decembrī pieņēma vadlīnijas par 
ziņotājiem. Šo vadlīniju mērķis ir informēt personas, kurām ir informācija par 
iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem, par iespējām un nosacījumiem, 
kā šo informāciju sniegt Nīderlandes Konkurences iestādei. 
Sniedzot ieskatu par to, kā Nīderlandes Konkurences iestāde strādā ar ziņotājiem 
(un par viņu anonimitāti), tā cer, ka būs vairāk ziņotāju, kas nolems sniegt 
informāciju. Tas ir svarīgi, jo personu sniegtajai informācijai var būt izšķiroša 
nozīme, dodot Konkurences iestādei iespēju izpildīt tai uzticētos pienākumus. Šī 
informācija var būt pamats jaunu lietu uzsākšanai vai sniegt labāku ieskatu par 
konkrētiem tirgus segmentiem. 
 
Viens no vadlīniju būtiskākajiem aspektiem ir ziņotāju iespēja palikt anonīmiem. 
Ja Nīderlandes Konkurences iestādei informāciju sniedz persona, kuras identitāte 
iestādei nav zināma, tā neveiks nekādus pasākumus nolūkā noskaidrot šīs personas 
identitāti, un, līdz ar to, persona var būt droša, ka tās identitāte netiks izpausta. 
Turpretim, ja Nīderlandes Konkurences iestādei ziņotāja identitāte ir zināma, tā 
nevar garantēt anonimitāti, jo tiesa var pieprasīt atklāt ziņotāja identitāti gadījumā, 
ja tas attiecīgajā lietā ir būtiski. 
 
Vadlīnijās par ziņotājiem ir paredzētas dažādas iespējas, kā ziņotāji Nīderlandes 
Konkurences iestādei var nodot viņiem zināmo informāciju. Lai veicinātu to, ka 
personas patiešām nodod to rīcībā esošo informāciju, Nīderlandes konkurences 
iestāde ir noslēgusi vienošanos ar valsts kontaktpunktu, kas pieņem anonīmus 
ziņojumus par noziegumiem. Protams, personas var zvanīt arī uz Nīderlandes 
Konkurences iestādes tiešo informācijas līniju vai nosūtīt e-pastu. Bez tam 
informāciju Nīderlandes Konkurences iestādei var nodot arī ar trešās personas 
starpniecību. 
Galvenais, ko Nīderlandes Konkurences iestāde vēlas panākt, ir lai personas 
sazinātos ar iestādi, ja šīm personām, viņuprāt, ir vērtīga informācija.  
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Austrija 
Pēc ilga un pamatīga sagatavošanas darba janvārī Parlamentā iesniedza un jūnijā pieņēma 
Karteļu likuma projektu un grozījumus Konkurences likumā (2005. gada Karteļu likums, 
BGBI 61/2005; 2005. gada grozījumi Konkurences likumā, BGBI 62/2005). Galvenais šajos 
divos tiesību aktos ir Kopienas tiesību (EK Līguma 81. un 82. panta) iestrādāšana Austrijas 
tiesību normās par karteļiem, paziņošanas un reģistrācijas sistēmu atcelšana, iecietības 
programmas ieviešana, kā arī dažas izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu apvienošanās 
centralizēto kontroli (lielāki ziņošanas robežlielumi, ziņošana Federālajai konkurences 
iestādei (BWB), nevis Karteļu tiesai, un uzņēmumu apvienošanās centralizētas kontroles 
attiecināšana uz kooperatīviem kopuzņēmumiem). 
 
Svarīgāko jauno noteikumu kopsavilkums 
 
Galvenās reformas, kas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, ir šādas: 

o karteļu un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums atbilstīgi EK 
Līguma 81. un 82. pantam;  

o atcelta atļaujas prasība karteļu gadījumā un paziņošanas prasība vertikālu izplatīšanas 
vienošanos gadījumā un iedibināti nesaistoši ieteikumi apvienībām, atbalstot tiesiskā 
izņēmuma sistēmu; 

o procedūras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 (īpaši attiecībā uz izbeigšanas 
lēmumiem un saistībām); 

o tiesiskais pamats iecietības programmas pieņemšanai (skat. BWB rokasgrāmatu 
iestādes tīmekļa vietnē www.bwb.gv.at); 

o par uzņēmumu apvienošanos jāpaziņo BWB, nevis Karteļu tiesai; 
o ievērojami palielināti vairāki robežlielumi, pie kuriem jāsniedz paziņojums; 
o uzņēmumu apvienošanās kontrole attiecināta uz kooperatīviem kopuzņēmumiem. 

 

Polija 
Polijā 2005. gadā nebija nekādu būtisku izmaiņu valsts konkurences tiesībās.  

 

Portugāle 
 

Tiesiskais regulējums attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu degvielas tirgu (2005. gada 

4. aprīļa Rīkojums 362/2005 un 2005. gada 10. oktobra Dekrēts Nr. 170/2005) 

Balstoties uz Portugāles Konkurences iestādes ieteikumu valdībai par mehānisko 
transportlīdzekļu degvielas tirgus darbību, 2005. gadā tika pieņemti divi tiesību akti, kuru 
mērķis ir veicināt konkurenci šajā tirgū.   
 
Pirmais no tiem pieņemts, lai novērstu to, ka drošības noteikumi kļūst par šķērsli jaunu tirgus 
dalībnieku, īpaši lielveikalu, ienākšanai tirgū. Papildus lielākas konkurences veicināšanai 
degvielas tirgū, domāts arī par patērētāju aizsardzību. Dekrētā mazumtirgotājiem noteikts 
pienākums izvietot cenrāžus uz lieliem stendiem automaģistrāles malā, lai patērētāji varētu 
izvēlēties tirgotāju, neiebraucot degvielas uzpildes stacijā.  
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Ieteikums Nr. 1/2005 – Gāze 
 
Portugālē uzsākot dabasgāzes izmantošanu, bija nepieciešams tiesiskais regulējums par 
iekārtu drošības normām un par kontroles iestādes izveidi.  
Portugāles Konkurences iestāde valdībai ieteica atcelt lēmumu, ar kuru Instituto Tecnológico 
de Gás (ITG) bija piešķirtas tiesības darboties kā gāzes iekārtu kontroles un sertifikācijas 
iestādei. Tā kā ITG ir valsts bezpeļņas uzņēmums, kura galvenie partneri ir gāzes uzņēmumi, 
ITG darbība gāzes piegādātāju sertifikācijas jomā varētu kropļot konkurenci.  
 
Portugāles Konkurences iestāde arī ieteica sīkāk precizēt šajā jomā darbojošos tirgus 
dalībnieku pienākumus un ierosināja pasākumus nolūkā samazināt spēcīgo informācijas 
asimetriju, kas vērojama starp tirgus dalībniekiem un patērētājiem.   

 
Ieteikums Nr. 2/2005 – Mobilo sakaru pakalpojumi 

 
Portugāles Konkurences iestāde valdībai ir iesniegusi ieteikumu par to, kur un kādā veidā 
jāsniedz informācija par mobilo sakaru operatoru pakalpojumu cenām. Tajā ierosināti 
pasākumi, kas patērētājam atvieglos iespēju izvēlēties visizdevīgāko tarifu un veicinās cenu 
konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem. 
 
Tarifu salīdzināšana ir ļoti sarežģīta, jo tajā jāņem vērā daudz dažādu mainīgo lielumu. Tādēļ 
patērētājiem ir visai grūti izvēlēties vispiemērotāko tarifu piedāvājumu. Tāpēc Portugāles 
Konkurences iestāde nolēma iesniegt ieteikumu valdībai, ierosinot pieņemt tiesību aktu, kas 
paredzētu, ka katra operatora tīmekļa vietnē jābūt standartizētai modelēšanas programmai 
(kalkulatoram), lai patērētājiem dotu iespēju aprēķināt ikmēneša izdevumus un salīdzināt gan 
viena un tā paša, gan dažādu operatoru tarifu plānus, kā arī pastāvīgo klientu un sankciju 
nosacījumus. 
 
Konkurences iestāde uzskata, ka, patērētājiem dodot iespēju salīdzināt operatoru piedāvātos 
tarifus noteikta lietotāja profila gadījumā, šis tiesību akts sniegs iespēju izvēlēties „minimālo 
izmaksu” variantu. Tādējādi patērētāji varēs izvēlēties no cenas viedokļa izdevīgāko variantu. 
 
 
Jauno noteikumu kopsavilkums 
 
Dekrēta projekts par iecietības programmu 
 
Portugālē pašlaik nav iecietības programmas. Taču Portugāles Konkurences iestāde valdībai ir 
iesniegusi projektu par iecietības programmas izveidi, ar ko tiktu paredzēta vai nu pilnīga 
imunitāte vai piemērojamā soda samazināšana par darbībām, kas minētas Portugāles 
Konkurences likuma 4. pantā (kas ir ļoti līdzīgs EK Līguma 81. pantam), gan attiecībā uz 
uzņēmumiem, gan fiziskām personām.  Ierosināto režīmu varēs piemērot tikai diviem 
pirmajiem uzņēmumiem, kas piesakās. Paredzēti divi soda samazinājuma līmeņi – līdz 50 % 
un virs 50 % – un iespēja piemērot „īpašas iecietības” režīmu.  

Dekrēta projekts par Regulas (EK) Nr. 1/2003 piemērošanas kārtību 

Portugāles Konkurences iestāde valdībai ir iesniegusi projektu, kura mērķis ir pilnībā īstenot 
Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 15. pantu par sadarbību ar dalībvalstu tiesām, jo uzskata, ka 
tā īstenošana varētu būt apdraudēta atbilstošu valsts līmeņa tiesisko procedūru trūkuma dēļ. 
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Projekta nolūks ir sniegt skaidras norādes par to, kā Komisija vai Portugāles Konkurences 
iestāde amicus curiae statusā sniedz informāciju valsts tiesas iestādēm, un par to, kā valsts 
tiesas iestādes var lūgt atzinumus abām minētajām iestādēm. Projektā arī noteikts tiesiskais 
ceļš EK Līguma 81. un 82. panta jomā pasludināto tiesas spriedumu paziņošanai Komisijai.  

Slovēnija 
Slovēnijā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 

 

Slovākija 
Slovākijā 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu tiesību aktos. Konkurences iestāde pašlaik strādā 
pie jaunām vadlīnijām par pārbaudēm, iecietības programmu un sodiem. 
 

Somija 
Decembrī Parlaments apstiprināja likumprojektu par kukuļdošanas maksājumiem un par 
sodiem, ieskaitot sodus par konkurences noteikumu pārkāpumiem, nosakot, ka turpmāk tos 
nevarēs atņemt no nodokļa bāzes, jo tas grauj soda atturošo iedarbību. Likumu sāks piemērot 
nākamajā saimnieciskajā gadā, proti, 2006. gadā (360/1968). 
 

Zviedrija 

Jauno noteikumu kopsavilkums 

• Pārbaudes 
Grozījumi Konkurences likuma 48. pantā: Stokholmas pilsētas tiesas lēmums par 
pārbaudēm var attiekties arī uz izmeklēšanā esoša uzņēmuma valdes locekļu un 
darbinieku mājokļiem un citām telpām, ko tie izmanto (Likums 2005:598).  

 
• Sodi 
Grozījumi Konkurences likuma 33. pantā: tiesības pieprasīt kompensāciju par 
zaudējumiem, ko radījuši uzņēmumi, kuri tīši vai aiz neuzmanības pārkāpuši Konkurences 
likumu vai EK Līguma 81. vai 82. pantu (Likums 2005:598). 

 

Apvienotā Karaliste 
 
Apvienotajā Karalistē 2005. gadā nebija nekādu izmaiņu valsts konkurences tiesībās. 
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1.2. EK konkurences noteikumu piemērošana dalībvalstu konkurences iestādēs 
 
Dalībvalstis ir sniegušas informāciju par tālāk minētajiem lēmumiem.  
    

Beļģija 
 
Lietu kopsavilkumi 
 
Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
2005. gada 30. novembrī Beļģijas Konkurences padome, noslēdzot dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas procedūru, pieņēma lēmumu, ar kuru tiek pieņemtas uzņēmuma 
Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) piedāvātās saistības. Šis lēmums papildina Eiropas 
Komisijas 2005. gada 22. jūnija lēmumu (Lieta COMP/39.116), ņemot vērā, ka iebildumi bija 
atšķirīgi. Tika izmantota tā pati preces tirgus definīcija.  
 
Tā kā Beļģijas tiesībās nav normas, kas tieši paredzētu iespēju pieņemt saistības, Konkurences 
padome savā lēmumā balstījās uz Regulas (EK) Nr. 1/2003 45. pantu, kurā noteikts, ka regula 
uzliek saistības kopumā (tādējādi ietverot 5. pantu) un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.  
 
Konkurences iestāde novērtēja un papildināja piedāvātās saistības. Savus komentārus par tām 
lūdza izteikt arī šā tirgus segmenta nozīmīgākajiem tirgus dalībniekiem. Ievērojot Regulas 
(EK) Nr. 1/2003 13. apsvēruma garu, lēmumā secināts, ka CCEB piedāvātās saistības ir 
pietiekamas iepretim Konkurences padomes bažām un sniedz atbilstošu risinājumu attiecībā 
uz izvirzītajiem iebildumiem, un ka nav nepieciešams noteikt, vai pārkāpums ir bijis un vai 
tas joprojām turpinās. Šīs saistības veicinās konkurences aktivizēšanos Beļģijas gāzēto 
bezalkoholisko dzērienu tirgū. CCEB apņemas visiem līdzvērtīgā stāvoklī esošiem klientiem 
piemērot vienādus noteikumus. Šis princips, kas paredz diskriminācijas aizliegumu, ir visu 
saistību punktu un CCEB tirdzniecības un uzņēmējdarbības politikas pamatā. 
 
Tā kā lēmums noteiktajā termiņā netika pārsūdzēts, tas ir kļuvis galīgs.  
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
2005. gada 29. jūlijā Beļģijas Konkurences padome noslēdza procedūru, kas sākās kā 
izmeklēšana pēc Corps des Rapporteurs iniciatīvas, reaģējot uz tai iesniegtu sūdzību.  
Konkurences padome pieņēma lēmumu, ar kuru Beļģijas Profesionālā futbola līgai (Ligue 
belge de football professionnel – LBV) tiek piešķirtas retranslācijas tiesības uz Beļģijas 
futbola čempionāta pirmās un otrās divīzijas spēlēm 2005/2006, 2006/2007 un 2007/2008 
sezonā.  LVB 2005. gada 9. maijā pirmās un otrās divīzijas futbola klubu vārdā šīs tiesības 
pilnībā piešķīra Belgacom Skynet.  
 
Šāda futbola klubu retranslācijas tiesību vienota pārdošana ir uzskatāma par vienošanos, kuras 
atbilstība likumam bija jāpārbauda saskaņā ar EK Līguma 81. pantu. Minētais pants bija 
piemērojams, jo bija izpildīti kritēriji, kas noteikti Komisijas pamatnostādnēs par ietekmi uz 
tirdzniecību. 
 
Konkurences padome atzina, ka tas, ka LBV piešķīra visas televīzijas retranslācijas tiesības 
Belgacom Skynet, nav pretrunā EK Līguma 81. pantam. Padome cita starpā ņēma vērā to, ka 
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Belgacom, kas jau sen darbojās kā telekomunikāciju operators, bija pavisam nesen ienācis 
maksas TV pakalpojumu tirgū, kurā iepriekš dominēja citi TV kanāli.  
 
Šo Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēja Briseles Apelācijas tiesā. Paredzams, ka tiesa 
spriedumu pasludinās 2006. gada otrajā pusē. 
 

Valsts konkurences iestādes pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu 

• 2005. gada 29. jūlija Lēmums 2005-I/O-40: Beļģijas futbola čempionāta retranslācijas 
tiesību vienota pārdošana (LBV)  

 
- Lēmuma pilns teksts (tikai holandiešu valodā): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (44947. – 44957. lpp.); 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, 28. lpp., Konkurences 

padomes tīmekļa vietnē: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf. 
- Paziņojums presei (franču valodā):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Paziņojums presei (holandiešu valodā):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Paziņojums presei (franču valodā):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• 2005. gada 30. novembra Lēmums 2005-I/O-52: Distri-One SA pret Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Lēmuma pilns teksts (tikai franču valodā):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 (55371. – 55386. lpp.); 
- Konkurences padomes jaunākie lēmumi padomes tīmekļa vietnē: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf. 
- Paziņojums presei (holandiešu valodā):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 
2005. gada 21. decembra Lēmums 2005-P/K-58: G. Delandes Diffusion pret Federauto  
- Lēmuma pilns teksts (tikai franču valodā):  
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (10503. – 10506. lpp.) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, Nr. 4, 

94. lpp. :  
• http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2

005_04.pdf 

 

Čehija 
Čehijas Konkurences birojs 2005. gadā pieņēma divus tālāk aprakstītos lēmumus par EK 
Līguma 82. panta piemērošanu. 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – valsts mežsaimniecības uzņēmums 
 
2005. gadā tika sākta lietas izpēte par valsts uzņēmuma Lesy České republiky, s.p. (Čehijas 
Meži, tālāk tekstā – LCR) iespējamu Konkurences likuma un EK Līguma 82. panta 
pārkāpumu. LCR bija izbeidzis līgumattiecības ar piegādātājiem mežsaimniecības jomā, dažus 
līgumus pasludinot par spēkā neesošiem un prasot pāriet uz individuālu pasūtījumu sistēmu.  
 
Konkurences aizsardzības birojs konstatēja, ka LCR ir dominējošs stāvoklis meža audzēšanas, 
meža izmantošanas jomā un izejkokmateriālu tirgū. Birojs secināja, ka LCR, uz laiku 
pārtraucot mežsaimniecības darbības, saviem līgumpartneriem faktiski radīja kaitējumu, kā 
arī, ņemot vērā neskaidrību par turpmākām iespējām sadarboties ar LCR, tiem turklāt radīja 
nemateriālu kaitējumu, tādējādi apdraudot attiecīgo uzņēmumu veiktos ieguldījumus. 
 
LCR Birojam piedāvāja veikt attiecīgus pasākumus un uzņemties saistības, ko Konkurences 
aizsardzības birojs atzina par pietiekamu, lai novērstu jebkādu turpmāku LCR darbības 
negatīvu ietekmi uz līgumpartneriem. Birojs pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru LCR tika 
uzlikts pienākums atjaunot līdzšinējās līgumsaistības. Papildus tam LCR uzlika arī pienākumu 
atlasīt visus līgumpartnerus sarežģīto audzēšanas un izmantošanas darbību veikšanai tikai 
pārskatāmu un nediskriminējošu konkursu kārtībā, šo konkursu principus saskaņojot ar 
Biroju. Saskaņā ar Konkurences likumu Birojs izbeidza lietas izpēti, balstoties uz to, ka 
uzņēmuma rīcība neradīja būtiskus konkurences kropļojumus. LCR ir veicis minētos 
koriģējošos pasākumus. 
 
 
Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – sakaru operators 
 
Vadošais sakaru operators ČESKÝ TELECOM, a.s. (tālāk tekstā – ČTc) kopš 2002. gada 
privātiem abonentiem un mazajiem uzņēmumiem piedāvāja tarifu plānus, kuros noteiktajā 
mēneša maksā bija iekļauti sarunu kredīti vai bezmaksas minūtes. ČTc dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana izpaudās kā pakalpojumu sasaiste, proti, sasaistot noteikto mēneša 
maksu tirgos, kurā uzņēmumam ir izteikti dominējošs stāvoklis, ar pakalpojumiem, ko 
piedāvā minētajos tirgos, kuros konkurences situācija nemitīgi attīstās. ČTc klienti, kuri 
izvēlējās tarifu plānu ar sarunu kredītu vai bezmaksas minūtēm, noteiktus zvanus varēja veikt 
„bez maksas”. Ja klients zvanus veica par summu, kas bija mazāka nekā noteiktais sarunu 
kredīts vai bezmaksas minūtes, tik un tā bija jāmaksā pilna mēneša maksa, un nekādi nebija 
atspoguļots tas, ka sarunu kredīts (bezmaksas minūtes) nebija pilnībā izmantots. Attiecīgo 
tarifu plānu struktūra nedeva iespēju maksājumu sadalīt maksā par veiktajiem zvaniem un 
telefona līnijas nomas maksā. Šā iemesla dēļ klienti bija mazāk noskaņoti izmantot citus 
operatorus, jo nevēlējās zaudēt to, ko viņi ieguva „bez maksas” kopā ar noteikto mēneša 
maksu. ČTc klientus neinformēja, kad viņi bija izlietojuši bezmaksas minūtes vai sarunu 
kredītu. Nepārskatāmo cenu noteikumu dēļ klienti nevarēja arī salīdzināt izmaksas ar citu 
sakaru operatoru piedāvātajiem pakalpojumiem.  
 

Tomēr galvenais kaitējums tādējādi tika nodarīts ČTc konkurentiem, kuru iespējas konkurēt 
bija pavisam ierobežotas. Līdz ar to tika kavēta konkurencei labvēlīgas vides veidošanās, kas 
nāktu par labu patērētājiem. Procedūras rezultātā tika pierādīts, ka dominējošā uzņēmuma 
rīcība nelabvēlīgi ietekmēja konkurenci kopējā tirgū un tirdzniecību starp Eiropas Kopienas 
dalībvalstīm. ČTc par EK Līguma 82. panta pārkāpumu tika uzlikts naudas sods 
CZK 205 000 000 apmērā (aptuveni 7,5 miljoni euro).  
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Dānija 

Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
TV2 cenas un televīzijas reklāmu nosacījumi 
 
Konkurences padome secināja, ka atsevišķi TV2 atlaižu sistēmas elementi uzskatāmi par 
Līguma 82. panta un Dānijas Konkurences likuma 11. panta 1. punkta pārkāpumu. Konkrētais 
tirgus ir definēts kā TV reklāmas tirgus Dānijā. Šajā tirgū valsts raidorganizācijai TV2 ir 
dominējošs stāvoklis – laikā no 2001. līdz 2005. gadam tās tirgus daļa bija virs 50 %. 
Ģeogrāfiskais tirgus ir Dānija.  
 
Ņemot vērā TV2 pieejamību praktiski 100 % apmērā no televīzijas tirgus un tās skatītāju lielo 
īpatsvaru, reklāmas devējiem, kas vēlas rīkot vērienīgu valsts līmeņa reklāmas kampaņu 
televīzijā, lielākā daļa televīzijas reklāmas budžeta jāizmanto reklāmām TV2. Faktiski 
konkurence televīzijas reklāmas tirgū vērojama tikai attiecībā uz reklāmas devēju TV 
reklāmas budžeta rezervēm. Noslēdzot gada līgumu ar kādu reklāmas devēju, TV2 piedāvā 
gada atlaidi, kuras lielums ir atkarīgs no reklāmas devēja gada budžeta. TV2 piedāvātā gada 
atlaide ir progresīva prēmijatlaide ar vairākiem apjoma līmeņiem. Procentuāli atlaides svārstās 
robežās no 4,7 līdz 19,7 %. 
 
Tika veikta atlaižu sistēmas ekonomiskās ietekmes analīze. Tās rezultātā konstatēts, ka TV2 
gada atlaide deva iespēju prasīt augstāku cenu attiecībā uz reklāmas devēja gada budžetu, bet 
zemāku cenu attiecībā uz tā rezerves budžetu. Ņemot vērā TV2 tirgus stāvokli un to, ka 
konkurence galvenokārt notiek par reklāmas devēju TV reklāmas kampaņu rezerves 
budžetiem, TV2 gada atlaide varēja novest pie tirgus dalībnieku izslēgšanas no tirgus. Tika 
noteikts, ka TV2 jālikvidē šī atlaižu sistēma. Lieta balstījās uz TV2 paziņojumu.  
 
Elsam praktizētā nepamatoti augstu cenu politika 
 
Konkurences padome lēma, ka energouzņēmums Elsam ir ļaunprātīgi izmantojis savu 
dominējošo stāvokli elektroenerģijas vairumtirdzniecības (tūlītēju darījumu un pēc 
savstarpējas vienošanās) tirgū. Elsam ir Dānijas energouzņēmums, kas nodarbojas ar 
elektroenerģijas ražošanu un vairumtirdzniecību. Pārkāpums bija nepamatoti augstas 
vairumtirdzniecības cenas noteikšana elektroenerģijai, ko pārdeva uzņēmumam Nord Pool 
(skat. EK Līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu). Ģeogrāfiskais tirgus ir Dānijas rietumu 
daļa.  
 
Konkurences padome atzina, ka Elsam laikā no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 
31. decembrim, kopā 900 stundas, ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli, iesniedzot 
nepamatoti augstu elektroenerģijas piegādes cenu piedāvājumus Nord Pool. Konkurences 
padome konstatēja, ka Elsam cenu politika patērētājiem (privātiem patērētajiem un 
uzņēmumiem) radīja zaudējumus 25 miljonu euro apmērā. Ņemot vērā elektroenerģijas 
vairumtirgus īpašo situāciju, Konkurences iestādei nācās pieņemt neierastu pasākumu, proti, 
noteikt, ka Elsam, iesniedzot cenu piedāvājumus Nord Pool, jāizmanto noteikta cenu 
noteikšanas sistēma. Šī sistēma paredz izmantot dažādas formulas. Tādējādi tiek ierobežotas 
tūlītējā darījuma cenas, ko Elsam var piedāvāt Nord Pool.  
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Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
Carlsberg standartlīgumi HoReCa nozarē 
 
Dānijas Konkurences padome 2005. gada oktobrī pieņēma lēmumu, ar kuru Carlsberg 
piedāvātās saistības par tā alus pārdošanas līgumiem ar viesnīcām, restorāniem un kafejnīcām 
(HoReCa nozares uzņēmumiem) kļūst juridiski saistošas. Sākotnējā novērtējuma rezultātā 
Dānijas Konkurences padome konstatēja, ka atsevišķi Carlsberg uzņēmējdarbības prakses 
aspekti attiecībā uz alus piegādes ekskluzivitātes prasībām raisa bažas par Dānijas 
Konkurences likuma 6. un 11. panta un attiecīgi EK Līguma 81. un 82. panta ievērošanu. 
Reaģējot uz šīm bažām par konkurences pārkāpumiem, uzņēmums Carlsberg piedāvāja 
uzņemties virkni saistību. Konkurences padome šīs Carlsberg piedāvātās saistības atzina par 
pietiekamām, lai kliedētu minētās bažas. 
 
Dānijas Konkurences padome vērtēja Carlsberg praksi šādās divās jomās: 1) iekārtu 
ekskluzivitātes prasības un 2) tirdzniecības vietas ekskluzivitātes prasības. Konkrētais 
produkta tirgus ir pazīstama zīmola alus pārdošana HoReCa nozares uzņēmumiem. 
Ģeogrāfiskais tirgus ir Dānija. Tā kā Carlsberg tirgus daļa HoReCa nozarē bija aptuveni 
70 %, uzņēmumam attiecīgā tirgū bija dominējošs stāvoklis.  
 
Carlsberg saistības paredz samazināt līgumu termiņu, kādā jābrīdina par uzstādīšanas un 
sadarbības līguma uzteikšanu. Uzņēmums arī apņēmās, ka bāros būs atļauts uzstādīt vēl citu 
izlejamā alus iekārtu, turklāt tirdzniecības vietas īpašniekam būs iespēja no Carlsberg atpirkt 
uzstādītās alus iekārtas par iepriekš noteiktu cenu. Tāpat Carlsberg uzņēmās vairākas 
saistības attiecībā uz piegādātāja maiņas tiesībām, sponsorēšanas līgumu izmantošanas 
ierobežojumiem u. c. 
 

Saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu pieņemtie lēmumi 
 
Konkurences padomes 2005. gada 23. februāra sēde 
Post Danmark  
Lēmums par saistībām, balstoties uz 2004. gada lēmumu saskaņā ar 82. pantu 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Konkurences padomes 2005. gada 27. aprīļa sēde 
Rørforeningen vvs reģistra un vvs kataloga izmantošanas nosacījumi, 82. pants 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Konkurences padomes 2005. gada 22. jūnija sēde 
DBC Medier,  82. pants 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film, 81. un 82. pants – saistības 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
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Konkurences padomes 2005. gada 26. oktobra sēde 
Carlsberg standartlīgumi ar HoReCa nozares uzņēmumiem, 81. un 82. pants – saistības 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Konkurences padomes 2005. gada 30. novembra sēde 
Elsam A/S dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, nosakot nepamatoti augstas cenas,
 82. pants 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Maksātnespējas vienošanās – aizliegtas vienošanās starp aptiekām, 81. pants 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Konkurences padomes 2005. gada 21. decembra sēde 
DONG un HNG/MN 2003. gada 7. marta līgums, 81. un 82. pants – saistības 
Paziņojums presei angļu valodā:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2 cenas un nosacījumi, 82. pants 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Vācija 

E.ON Ruhrgas 

Federālais karteļu apkarošanas birojs uzņēmumam E.ON Ruhrgas AG aizliedza slēgt 
ilgtermiņa gāzes piegādes līgumus. E.ON Ruhrgas centās ilgtermiņā piesaistīt sev lielu daļu 
reģionālo un vietējo gāzes piegādes klientu, izvirzot prasību iegādāties vismaz 80 % gāzes no 
šā uzņēmuma, tādējādi pārkāpjot Eiropas Kopienas un Vācijas konkurences tiesības (EK 
Līguma 81. un 82. pants, GWB 1. pants). Ilgtermiņa piegādes līgumu uzspiešana izplatītājiem 
ierobežo pieeju tirgum, jo līdz ar to tiek likti šķēršļi jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū 
un citiem piegādātājiem uz vairākiem gadiem tiek liegta iespēja nodrošināt piegādes. 
Lēmums ir pārsūdzēts Diseldorfas Augstākajā tiesā. Uzņēmums arī lūdzis anulēt noteikumu 
par lēmuma tūlītēju izpildi. 
 
Paziņojumi presei 

17.01.2006. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
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28.01.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Lēmums (vācu valodā) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Federālais karteļu apkarošanas birojs izmeklēja EDEKA Zentrale AG & Co. KG veikto 
iepirkuma un tirdzniecības kooperatīva ALIDIS/Agenor daļu iegādi gan pēc uzņēmumu 
apvienošanās noteikumiem, gan pēc EK Līguma 81. panta. Birojs uzskatīja, ka ir izpildīti EK 
Līguma 81. panta 3. punkta nosacījumi. Izmeklēšanu veica sakarā ar to, ka pārtikas veikalu 
ķēde EDEKA pārņēma SPAR Handels AG un Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG. 
Turpmāk EDEKA kooperatīvā darbosies kopā ar ITM Entreprises S.A. un Centros 
Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 
Paziņojums presei, 29.8.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Balstoties uz iesniegtajām sūdzībām, Federālais karteļu apkarošanas birojs uzņēmumam 
Deutsche Post AG aizliedza kavēt „pasta sagatavošanas pakalpojumu” jomā darbojošos mazo 
un vidējo pasta pakalpojumu sniedzēju ienākšanu tirgū un aizliedza to diskriminēšanu, kā arī 
noteica, ka lēmums izpildāms nekavējoties. Deutsche Post lēmumu pārsūdzēja gan pēc 
būtības, gan attiecībā uz norādi, ka tas izpildāms nekavējoties. Diseldorfas Augstākā tiesa 
lēmumu atstāja negrozītu attiecībā uz tūlītēju izpildi,  bet spriedums pēc būtības vēl nav 
pasludināts.  
 
Pasta sagatavošanas pakalpojumi galvenokārt ietver vēstuļu savākšanu un pirmreizējo 
šķirošanu, kā arī vēstuļu, kuru masa nepārsniedz 100 g, nogādi Deutche Post šķirošanas 
centros. 
 
Pašlaik Deutsche Post par šiem pakalpojumiem sniedz atlaidi 3 – 21 % apmērā saviem 
lielākajiem klientiem, kā arī PostCon Deutschland, reģistrētam kooperatīvam. Tomēr ar šādu 
atlaižu politiku Deutsche Post liedz konkurentiem (ko dēvē par „konsolidētājiem”) ienākt 
tirgū, kurā notiek vēstuļu savākšana, pirmreizējā šķirošana un piegāde šķirošanas centriem. 
Parasti mazo un vidējo uzņēmumu pasta apjomi ir mazāki par Deutsche Post noteikto 
minimālo apjomu minēto atlaižu saņemšanai. Šie uzņēmumi savas pasta sūtījumu izmaksas 
var samazināt, tikai izmantojot „konsolidētāju” pakalpojumus. 
 
Izskatot lietu, Federālais karteļu apkarošanas birojs secināja, ka šī Deutsche Post rīcība ir 
atzīstama par Vācijas un Eiropas Kopienas konkurences tiesību (EK Līguma 82. panta) 
pārkāpumu. Paralēlā procedūrā Eiropas Komisija konstatēja, ka Vācijas Pasta likums ir 
pretrunā ES tiesību aktiem. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Paziņojumi presei 
13.04.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Izložu organizētāji uzņēmumi  
Trīs izložu organizētāju uzņēmumu iecere kopīgi iegādāties akciju kontrolpaketi uzņēmumā, 
kas kā komerciāls izložu rīkotājs piedāvā izlozes un totalizatorus internetā, piesaistīja 
Federālā karteļu apkarošanas biroja uzmanību gan no tirgus dalībnieku apvienošanās 
noteikumu, gan GWB 1. panta un EK Līguma 81. panta viedokļa. Rezultātā minētie 
uzņēmumi no šīs ieceres atteicās. 
 
Uzņēmumu apdrošināšana 
Federālais karteļu apkarošanas birojs 2005. gadā desmit privātām un septiņām valsts 
apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī to direktoriem, uzlika naudas sodus aptuveni 150 miljonu 
euro apmērā. Konkurences tiesību (EK Līguma 81. panta) pārkāpuma ietekme bija jūtamā 
visā valstī, dažādās tautsaimniecības nozarēs, jo īpaši attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma 
apdrošināšanu (apdrošināšana ugunsnelaimju gadījumiem, netiešo zaudējumu, papildu 
seguma, visu risku, tehnisko risku apdrošināšana), kā arī transporta apdrošināšanas un ēku 
apdrošināšanas monopola jomā. Federālais karteļu apkarošanas birojs konstatēja, ka 
1999. gadā vidū minētie apdrošinātāji vienojās pielikt punktu intensīvajai konkurencei, kas 
tolaik valdīja prēmiju un nosacījumu ziņā, tādējādi radot būtiskas pārmaiņas tirgū. Karteļa 
vienošanās balstījās uz Vācijas Apdrošinātāju asociācijas (GDV) īpašajā rūpnieciskā īpašuma 
apdrošināšanas komitejā (FIS) pārstāvēto uzņēmumu vadītāju vienošanos par to turpmākās 
rīcības principiem attiecībā uz līgumu atjaunošanu (tā dēvētie „FIS principi”). Laika gaitā FIS 
principus pielāgoja, lai ņemtu vērā esošos tirgus apstākļus un panāktu vienādu prēmiju 
palielinājuma līmeni, pašriska lielumu un citas izmaiņas līgumu noteikumos.  Tas tika 
nodrošināts ar džentlmenisku vienošanos, ka attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības neiejaucas 
konkurentu prēmiju izmaiņās, atjaunojot līgumus, un pašas veic izdevīgus piedāvājumus, kā 
arī, ka jauna klienta gadījumā piemēro prēmiju, kas nav mazāka par noteiktu minimālo 
summu. Transporta apdrošināšanas jomā vienošanās dalībnieki nolēma, ka vismaz sākot no 
2001. gada apdrošinātajiem liks maksāt lielākas prēmijas un pielāgos noteikumus, un ka šajā 
jomā apdrošinātāji nepiemēros zemākas cenas un neiejauksies citu darbībā (pēc principa 
„seko paraugam”). Lēmumi par sodiem vēl nav kļuvuši galīgi, jo lietā iesaistītās puses tos ir 
pārsūdzējušas. Apelācijas sūdzības izskata Diseldorfas Augstākā tiesa. 
 
Paziņojumi presei 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
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23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Igaunija 

2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu  
2005. gada 5. maija Lēmums Nr. 24-L (82. pants). Pret Estonian Air bija iesniegta sūdzība par 
iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar atšķirīgu cenu nosacījumu 
piemērošanu neatkarīgām ceļojumu aģentūrām un pašas lidsabiedrības tirdzniecības vietām. 
Igaunijas Konkurences padome konstatēja, ka dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
nav pierādīta.  
Lēmuma publiskā versija pieejama igauņu valodā (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf. 
 

Grieķija 
Lēmumi 277/2005 un 284/20005, kas pieņemti saskaņā ar EKL 81. vai 82. pantu 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Iesaistītie uzņēmumi: 
a) Grieķijas lielveikalu apvienība (SESME); 
b) šādi Grieķijā darbojošies lielveikali:  Veropoulos SA, ATLANTIC SA, Vassilopoulos SA, 

METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA un TROFINO SA. 
 
Pārkāpums, par ko tika uzsākta procedūra 

 
SESME valde centās panākt to, ka visi lielveikali, kas ietilpst SESME, piemēro sarakstu, kurā 
vienpusēji, procentuālā izteiksmē noteiktas atlaides, kas katram piegādātājam būtu 
jānodrošina visiem SESME biedriem. Papildus tam 2004. gada februārī un martā septiņi 
lielākie Grieķijas lielveikali (no kuriem daži ir SESME valdē) sarīkoja un noturēja divas 
tikšanās. Šo tikšanos mērķis bija vienoties par pasākumiem cīņā ar lielu daudznacionālu 
lielveikalu (konkrēti, Carrefour) un lielu daudznacionālu zemo cenu veikalu (konkrēti, Lidl 
un Plus) konkurenci. 
 
Juridiskais novērtējums 
 
Grieķijas Konkurences komisija atzina, ka SESME izdotais ieteikums par noteiktu atlaidi, kas 
prasāma no katra piegādātāja, uzskatāms par vienotu minimālo cenu noteikšanas lēmumu. 

 Tāpat Grieķijas Konkurences komisija konstatēja, ka septiņu mazumtirgotāju tikšanās 
noveda pie to sadarbības tādas kopējas politikas piemērošanā, kuras mērķis bija kropļot un 
ierobežot konkurenci attiecīgajā tirgū. 

 
Lēmums 
 
Grieķijas Konkurences komisija savā lēmumā 277/2005 secināja, ka SESME ieteikums 
atzīstams par lēmumu, ar kuru pārkāpj Likuma 703/1977 1. panta 1. punktu un EK Līguma 
81. panta 1. punktu. Papildu Lēmumā 284/2005 komisija arī konstatēja, ka abās minētajās 
tikšanās reizēs dalībnieku vidū notikusi darbības saskaņošana, tādējādi pārkāpjot Likuma 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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703/1977 1. panta 1. punktu un EK Līguma 81. panta 1. punktu. Rezultātā Grieķijas 
Konkurences komisija uzlika šādus naudas sodus:  
 
- SESME  EUR 15 000 000 (jeb 0,28 % no SESME biedru kopējā apgrozījuma) 
- ATLANTIC SA   EUR 430 080  
- Veropoulos SA  EUR 500 713 
- Massoutis SA     EUR 347 784 
- METRO SA        EUR 338 201 
- Sklavenitis SA    EUR 611 844 
- TROFINO SA      EUR 6000 
- Vassilopoulos SA  EUR 721 240 
 

Spānija 
 
Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
E-S ASEMPRE pret CORREOS  

 
2002. gada 21. janvārī Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de 
Correspondencia (ASEMPRE) Konkurences dienestam iesniedza sūdzību par pasta 
uzņēmumu Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (CORREOS), apgalvojot, ka pārkāpts 
Konkurences likuma 6. pants un EK Līguma 82. pants. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka 
CORREOS ar lielajiem klientiem slēdz līgumus, kuros apvienoti pakalpojumi, attiecībā uz 
kuriem CORREOS konkurē ar citiem uzņēmumiem, un pakalpojumi, par kuru sniedzēju 
likumā noteikts CORREOS, kā arī, ka uzņēmums praktizē cenu nosišanu, izmantojot 
šķērssubsidēšanu. 

 
Izmeklēšanas gaitā lietu sadalīja divās atsevišķās lietās, jo, tā kā tobrīd nebija izmaksu 
uzskaites sistēmas, nevarēja iegūt vajadzīgos datus. 
 
Pirmajā lietā pieņēma lēmumu par naudas soda uzlikšanu. Konkurences tiesa 2004. gada 
15. septembrī pieņēma Lēmumu 608/04, kurā konstatēja, ka CORREOS pārkāpis 
Konkurences likuma 6. pantu un EK Līguma 82. pantu – uzņēmums ļaunprātīgi izmantojis 
dominējošo stāvokli, slēdzot ekskluzīvus līgumus, kuros bija paredzētas lielas atlaides, 
sasaistot pakalpojumus, par kuru sniedzēju likumā noteikts CORREOS, un pakalpojumus, uz 
kuriem attiecas brīvas konkurences noteikumi. Tiesa CORREOS piesprieda naudas sodu 
15 miljonu euro apmērā un noteica, ka minētās darbības jāpārtrauc. 
 
Otra lieta noslēdzās 2005. gada septembrī ar lēmumu par saistībām. Šajā lietā sūdzībā minētos 
pārkāpumus konstatēja CORREOS pasta pakalpojumu līgumos ar tādiem uzņēmumiem kā 
bankām, proti, CORREOS lielajiem klientiem piešķīra nepamatotas atlaides un piedāvāja 
agresīvi zemas cenas.  
 
Tirgus tika definēts kā liberalizēto pasta pakalpojumu un nerezervēto vispārējo pasta 
pakalpojumu tirgus un kā rezervēto vispārējo pasta pakalpojumu tirgus Spānijas teritorijā. 
Saistību lēmumā ietverti nosacījumi, lai tiktu nodrošināts, ka pazeminātās cenas jebkurā 
gadījumā segtu izmaksas.   
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(Sīkāk skat. “Acuerdo de Terminación convencional SDC - ASEMPRE – CORREOS”; 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf ) 

 
T-S Grupo Gas Natural 
 
Grupo Gas Natural (GGN), integrētam dabasgāzes uzņēmumam, ir dominējošs stāvoklis 
visos Spānijas dabasgāzes tirgos. 2001. gada jūnijā divi tā meitasuzņēmumi, GNC un 
ENAGAS, parakstīja līgumu, ar kuru noteikta regazifikācijas jauda tika rezervēta GNC, kas ir 
GGN piegādātājs.  
 
Spānijas Konkurences tiesa pieņēma lēmumu, kurā secināja, ka Grupo Gas Natural (GGN)  ir 
pārkāpis Spānijas Konkurences likuma 6. pantu un EK Līguma 82. pantu. Tiesa atzina, ka 
GGN ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli Spānijas dabasgāzes tirgū, ieskaitot 
dabasgāzes pamattīkla tirgu dabasgāzes importēšanai Spānijā – uzņēmums oteiktu 
regazifikācijas jaudu ar līgumu rezervēja uzņēmumam GNC. Konkurences tiesa konstatēja, ka 
regazifikācijas jaudas ekskluzīva rezervēšana GNC uzskatāma par diskrimināciju pret citiem 
sistēmā ietilpstošiem uzņēmumiem un ka dažādiem partneriem līdzvērtīgos darījumos 
piemēro atšķirīgus nosacījumus, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus 
Līguma 82. panta c) apakšpunkta izpratnē. ENAGAS pieder lielākā daļa dabasgāzes pamattīkla 
infrastruktūras, ieskaitot regazifikācijas rūpnīcas. Šim uzņēmumam ir juridiski noteikts 
pienākums šīs rūpnīcas ļaut izmantot visiem sistēmas uzņēmumiem, pieprasījumus izpildot 
hronoloģiskā secībā pēc to iesniegšanas laika. Tiesa Grupo Gas Natural uzlika sodu 8 miljonu 
euro apmērā. 

 
(Sīkāk skat. Lietu 580/04 Gas Natural, 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm.)  
 
Visi lēmumi, ko Konkurences dienests vai Konkurences tiesa pieņēmuši 2005. gadā saskaņā 
ar EK Līguma 81. vai 82. pantu: 
 
• E-S ASEMPRE pret CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf; “Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”); 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (sūdzībai nav pamata); SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (sūdzībai / procedūrai nav pamata); 

• GLAXO WELLCOME S.A. (sūdzībai / procedūrai nav pamata); 
• COCA-COLA (sūdzībai / procedūrai nav pamata; skat. arī COMP IV/ 39.116); 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; Lieta 580/04 GAS 
NATURAL. 

 
 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Francija 
 
Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
2005. gada 17. marta Lēmums 05-D-12 
Uzņēmumi 20 Minutes un Métro, kas izdod vispārīga rakstura dienas laikrakstus, kurus 
izplata bez maksas un kuru izmaksas tiek finansētas vienīgi no reklāmas ieņēmumiem, 
iesniedza sūdzību Konkurences padomei par to, ka asociācija EUROPQN (kurā apvienojušies 
valsts lielākie dienas laikraksti) atteicās abus minētos izdevumus iekļaut savā pētījumā par 
valsts dienas laikrakstu auditorijas lielumu.  
 
Uzņēmumi apgalvoja, ka šis atteikums, kas faktiski tiem liedz pieeju reklāmas tirgum saskaņā 
ar normāliem konkurences nosacījumiem, izriet no vienošanās, kuras mērķis ir bremzēt šo 
laikrakstu izaugsmi, un no dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas. Papildus sūdzībai 
tie iesniedza arī pieteikumu par pagaidu pasākumiem.  
 
Sanāksmē, kurā apsprieda 20 Minutes un Métro pagaidu pasākumu pieteikumu, EUROPQN 
ierosināja uzņemties saistības, lai likvidētu radušās bažas par konkurences pārkāpumiem. 
Ņemot vērā šos faktorus un iepazinusies ar ieinteresēto trešo pušu apsvērumiem, Padome 
atzina, ka EUROPQN piedāvātās saistības ir apmierinošs konkrētās konkurences problēmas 
risinājums. Līdz ar to tā pieņēma lēmumu par piedāvāto saistību pieņemšanu un lietu izbeidza. 
Šis bija pirmais gadījums, kad Padome izmantoja saistību procedūru.  
 
2005. gada 26. aprīļa Lēmums 05-D-16 
SACD (apvienība, kas kolektīvi pārvalda izpildītājmākslas autoru tiesības), ieviešot izmaiņas 
savos statūtos, kā obligātu nosacījumu izvirzīja izrāžu un iestudējumu tiesību pārvaldības un 
audiovizuālo tiesību pārvaldības apvienošanu.  Tādējādi autori bija spiesti SACD uzticēt visu 
savu tiesību pārvaldību, bez iespējas šīs tiesības sadalīt. 
 
Šis statūtu punkts par visu tiesību apvienotu pārvaldību deva  SACD  iespēju „izmantot savu 
monopolstāvokli neapstrīdamā un neapejamā audiovizuālo tiesību pārvaldības tirgū, lai 
nostiprinātu un uzturētu savu monopolstāvokli potenciāli apstrīdamā un atvērtā dramatisko 
darbu tiesību pārvaldības tirgū”. Patiešām, tā kā attiecībā uz audiovizuālo darbu tiesību 
pārvaldību autoriem nebija citas izvēles iespējas, tie bija spiesti arī izrāžu un iestudējumu 
tiesību pārvaldību uzticēt SACD, lai gan tas ir uzskatāms par citu tirgu un principā autori 
varētu šīs tiesības pārvaldīt paši vai to pārvaldību uzticēt citai kolektīva pārvaldījuma 
apvienībai.  
 
Padomes nostāja bija tāda, ka saistības, ko uzņēmās SACD, ir apmierinošs attiecīgo 
konkurences problēmu risinājums. SACD apņēmās nākamajā pilnsapulcē grozīt statūtus tā, lai 
autoriem dotu iespēju sadalīt darbus trīs dažādās kategorijās: dramatiskie darbi, audiovizuālie 
darbi un vizuālie darbi. 
 
Tomēr, lai SACD varētu veikt savu uzdevumu, proti, kolektīvi pārvaldīt tiesības, nodrošinot 
saprātīgus ekonomiskā līdzsvara nosacījumus, iespējai tiesības dalīt tiks noteikti atsevišķi 
ierobežojumi: 

- atsevišķas darbu kategorijas autora dzīves laikā nevarēs atsaukt, pirms nebūs beidzies 
divu gadu termiņš no autora iestāšanās apvienībā vai no dienas, kad veiktas izmaiņas viņa 
pārvaldāmajās tiesībās; 
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- noteiktu darbu kategoriju autora dzīves laikā nevarēs pilnībā vai daļēji atsaukt vairāk kā 
trīs reizes.  

Šāds nosacījumu samērs tika uzskatīts par atbilstīgu EK judikatūrai, saskaņā ar kuru autoru 
izvēles brīvība atsevišķas tiesības pārvaldīt individuāli ir jāsamēro ar kolektīva pārvaldījuma 
apvienības spēju apmierinoši darboties visu biedru labā. 
 
2005. gada 17. novembra Lēmums 05-D-63 
Konkurences padome atzina, ka La Poste grupa ir ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo 
stāvokli, proti, pārkāpusi diskriminācijas aizlieguma principu, maksu par pakalpojumiem 
piemērojot par labu atsevišķiem pasta piegādātājiem un pašas grupas uzņēmumam Datapost. 
La Poste atsevišķiem klientiem diskriminējoši piemēroja pasta pakalpojumu vairumcenas, un 
tādējādi kropļoja konkurenci pasta konsolidēšanas uzņēmumu vidū, jo dažādās zonās bija 
spēkā dažādi nosacījumi. Atsevišķos gadījumos no šīs diskriminējošās cenu politikas labumu 
guva pati La Poste vai Datapost. 
 
Padome šos pārkāpumus atzina par smagiem. Pasta konsolidēšana ir atkarīga no La Poste, jo, 
tā kā tai ir pasta pamatpakalpojumu monopols, tā transportē un piegādā visus sūtījumus. 
Ņemot vērā to, ka La Poste ir monopols pasta pamatpakalpojumu jomā un ka tā vienpusēji 
kontrolē piekļuvi šiem pakalpojumiem, tai ir īpašs pienākums rīkoties apdomīgi un 
piesardzīgi un skrupulozi ievērot cenas. To vēl vairāk pastiprina tas, ka grupas dominējošais 
stāvoklis var negatīvi ietekmēt arī saistīto tirgu – pasta konsolidēšanu –, kurā La Poste arī 
darbojas vai nu tieši, vai ar savu meitasuzņēmumu starpniecību. Tomēr Padome atzina, ka 
La Poste nepraktizēja tīšu un vispārēju stratēģiju nolūkā izstumt konsolidētājus no tirgus. 
Vairākas vēstules liecina, ka La Poste necentās veicināt šādu stratēģiju un ka vairākos 
gadījumos tā pat skaidri pauda vēlmi, lai tā neturpinātos. Šā iemesla dēļ Padomes noteiktais 
sods bija tikai 1 miljons euro.  
 
Karteļi 
 
2005. gada 15. marta Lēmums 05-D-10 
Konkurences padome Bretaņas augļu un dārzeņu lauksaimniecības komitejai Cerafel un 
vairākām ražotāju apvienībām uzlika naudas sodu EUR 45 000 apmērā par konkurenci 
ierobežojošām darbībām puķkāpostu vairumtirgū Bretaņā.  
 
Attiecīgajā periodā Francija bija otrais lielākais puķkāpostu ražotājs Eiropā. No saražotajiem 
puķkāpostiem 50 – 60 % eksportēja uz Vāciju, Apvienoto Karalisti un Nīderlandi. 
Puķkāpostu izplatīšanas tīkla organizācijas pamatā ir valsts atzītas ražotāju apvienības. Šo 
apvienību biedri ražo vairāk nekā 90 % no visas produkcijas. Visas šīs apvienības ir 
reģionālās saimnieciskās komitejas Cerafel biedri. 
 
Bretaņā audzētie puķkāposti tirgū galvenokārt nonāk skalas izsoles (mazāksolīšanas paveids) 
rezultātā. Lai piedalītos izsolē, tirgotājiem / piegādātājiem jābūt oficiāli apstiprinātiem. 
Savā analīzē Padome uzsvēra, ka jau 1977. gadā Komisija bija vērsusies pret nosacījumiem, 
kādi tika izvirzīti uzņēmumiem, kuri vēlējās piedalīties SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT un 
SIPEFEL organizētajās izsolēs. Šajos nosacījumos ir ietvertas prasības, ka uzņēmumiem 
prece jāiepērk tikai Cerafel kontrolētajā tirgū, tiem jābūt iepakošanas ceham izsoles zonā un 
iepirkšana, iepakošana un piegāde jāveic tikai savā vārdā. 
 
Šīs darbības ir Francijas un Eiropas Kopienas konkurences tiesību pārkāpums, jo to mērķis ir 
ierobežot, novērst vai kontrolēt jaunu piegādātāju dalību Bretaņas izsolēs. 
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2005. gada 5. jūlija Lēmums 05-D-38 
Konkurences padome pieņēma lēmumu, ar kuru uzņēmumiem Kéolis, Connex un Transdev 
uzlika naudas sodu par valsts mēroga konkurenci ierobežojošu vienošanos laikā no 1998. līdz 
1998. gadam. Vienošanās mērķis bija savā starpā sadalīt sabiedriskā transporta (pilsētas 
autobusu pakalpojumu) tirgu, atsaucoties uz vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu 
izsludinātajiem iepirkuma konkursiem. 
 
Tika konstatēts, ka šo valsts un starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadītāji izveidoja 
karteli, lai tādējādi varētu sadalīt Francijas pilsētas pasažieru transporta tirgu. Karteļa 
pieņemtie vienošanās noteikumi paredzēja, ka tad, kad kādam no trim uzņēmumiem pienāca 
laiks līguma pagarināšanai, pārējie divi neizvirzīja savas kandidatūras.  
Šī pret konkurenci vērstā prakse uzņēmumiem deva iespēju diktēt savas cenas vietējām un 
reģionālajām pārvaldes iestādēm. Līdz ar to, noslēdzot koncesijas līgumus par transporta tīklu 
ekspluatāciju, pārvaldes iestādēm nācās uzņemties lielākas izmaksas nekā tad, ja tirgū būtu 
brīva konkurence. 
 
Šī valsts līmeņa vienošanās, ko organizēja mātesuzņēmumi, kuri cieši kontrolēja 
meitasuzņēmumu darbību, nepārprotami ietekmēja vietējos sabiedriskā transporta līgumus 
daudzās Francijas pilsētās. 
 
Konkurences padome pauda viedokli, ka karteļa izveide oligopola situācijā un tā rezultātā 
iegūtā monopolpeļņa (kas šajā gadījumā turklāt tika finansēta no pārvaldes iestāžu 
publiskajiem līdzekļiem), ir viens no smagākajiem iespējamiem konkurences pārkāpumiem. 
Tāpēc tā nolēma minētajiem trim uzņēmumiem uzlikt naudas sodu kopumā 12 miljonu euro 
apmērā. 
 
Šādam valsts līmeņa kartelim jau pēc definīcijas ir liela iespēja ievērojami ietekmēt Kopienas 
iekšējo tirdzniecību, ņemot vērā tā lielumu un mērķi – liegt tiklab vietējiem, kā 
starptautiskiem konkurentiem uzvarēt iepirkuma konkursos. Šo Konkurences padomes 
lēmumu 2006. gada 7. februārī pilnībā apstiprināja arī Parīzes Apelācijas tiesa.  
 
2005. gada 30. novembra Lēmums 05-D-65 
Konkurences padome trim mobilo sakaru operatoriem – Orange France, SFR un Bouygues 
Télécom – uzlika sodu par divu veidu vienošanos, kas bija vērstas pret konkurenci un kas 
kropļoja konkurenci attiecīgajā tirgū. Laikā no 1997. līdz 2003. gadam šie mobilo sakaru 
operatori katru mēnesi apmainījās ar detalizētu un konfidenciālu informāciju par iepriekšējā 
mēnesī klāt nākušiem jauniem abonentiem un par tiem klientiem, kuri atteikušies no 
abonementa. 
 
Padome atzina, ka, lai gan operatoru lēmumam apmainīties ar šo informāciju nebija ietekmes 
uz operatoru turpmāko cenu stratēģiju, tomēr tam bija visas iespējas mazināt konkurenci 
mobilo sakaru tirgū, kurā ieiet ir visai grūti.  
 
Konkurences padome turklāt konstatēja, ka laikā no 2000. līdz 2003. gadam visi trīs operatori 
noslēdza vienošanos, kuras mērķis bija stabilizēt to attiecīgo tirgus daļu attīstību. Padome 
ieguva vairākus nopietnus, konkrētus un ar faktiem apstiprinātus pierādījumus, kas norādīja 
uz šādas vienošanās esību. Pierādījumu vidū bija dokumenti rokrakstā, kuros bija skaidras 
norādes uz „vienošanos” starp visiem trim operatoriem, uz „tirgus nomierināšanu” un „Jaltas 
vienošanos par tirgus daļām”. Tāpat šajā laikā tika novērotas vairākas līdzības operatoru 



 31

īstenotajā komercpolitikā.  Vidējā termiņā šī aizliegtā vienošanās visiem trim operatoriem 
deva iespēju pārdoto jaunu abonementu skaitu noturēt relatīvi stabilā līmenī, kā arī sagatavoja 
augsni stratēģijas pavērsienam, ko tie īstenoja, sākot no 2000. gada. Līdz tam mobilo sakaru 
operatoru attīstība bija atkarīga no lielākas tirgus daļas iegūšanas, kas prasīja ievērojamus 
ieguldījumus. Sākot no 2000. gada, kad beidzās sacensība par tirgus daļu iekarošanu, visi trīs 
operatori reizē uzsāka īstenot esošo klientu loka noturēšanas un ienesīguma paaugstināšanas 
stratēģiju. Tas cita starpā noveda pie tā, ka tika paaugstinātas cenas un pieņemti tādi pasākumi 
kā priekšrokas došana līgumsaistībām, nevis priekšapmaksas kartēm, un maksas 
aprēķināšana, par minimumu nosakot pilnu pirmo minūti un tālāk rēķinot pa 30 sekunžu 
intervāliem. Konkurences padome šīs darbības atzina par sevišķi smagiem pārkāpumiem, jo 
tie radīja ievērojamus zaudējumus tautsaimniecībai un patērētājiem. Tā uzlika naudas sodu 
kopsummā 534 miljonu euro apmērā: 256 miljonus euro uzņēmumam Orange France, 
220 miljonus euro SFR un 58 miljonus euro – Bouygues Télécom. 
 
2005. gada 19. decembra Lēmums 05-D-70 
Konkurences padome pieņēma lēmumu, ar kuru uzņēmumam BVHE (Buena Vista Home 
Entertainment) – Disney videokasešu ekskluzīvajam izplatītājam Francijā –, 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem Casino un Carrefour un vairumtirdzniecības uzņēmumam 
SDO (Selection Disc Organisation) uzlika naudas sodu par laikā no 1995. līdz 1998. gadam 
īstenoto mazumtirdzniecības cenas noteikšanu. 
 
BVHE bija iniciators vertikālas vienošanās noslēgšanai ar mazumtirgotājiem Casino un 
Carrefour un vairumtirgotāju SDO, ar mērķi Disney videokasetēm noteikt mākslīgi augstu 
mazumtirdzniecības cenu. Papildus tam tika īstenota arī kopēja informācijas ievākšanas, 
apmaiņas un kontroles politika nolūkā nostiprināt minēto sistēmu. Vienošanās rezultātā visos 
iesaistītajos veikalos bērniem paredzēto Disney videokasešu mazumtirdzniecības cenas tika 
paceltas līdz vienādam līmenim. 
 
Padome uzsvēra, ka šie pārkāpumi bija sevišķi smagi, jo to rezultātā patērētājiem bija liegta 
iespēja šīs preces iegādāties par zemāku cenu, proti, par cenu, kāda izveidotos, ja izplatīšanas 
tīkli brīvi konkurētu savā starpā. Turklāt šie pārkāpumi bija sevišķi nosodāmi arī tādēļ, ka tos 
izdarīja liela starptautiska grupa (Disney), kuras rīcību, iespējams, ņem par paraugu visā 
nozarē. Šim uzņēmumam ir arī ļoti spēcīga tirgus pozīcija konkrētajā tirgū, jo pēc Disney 
videokasetēm ir pastāvīgs pieprasījums. 
 
Uzņēmumiem BVHE un Carrefour uzliktos naudas sodus samazināja attiecīgi par aptuveni 
25 % un 40 % no to teorētiski iespējamā lieluma, jo uzņēmumi apņēmās neapstrīdēt pret tiem 
celtās sūdzības, kā arī uzņēmās saistības par turpmāko darbību, kuras rezultātā attiecīgajā 
tirgū tiktu atjaunota brīva cenu konkurence.  
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
2005. gada 20. decembra Lēmums 05-D-72 
Izskatījusi vairāku eksporta uzņēmumu sūdzības par 21 farmaceitiskās laboratorijas darbību, 
Konkurences padome pieņēma lēmumu par lietas izbeigšanu (décision de non-lieu), 
pamatojoties uz to, ka sūdzībās minētās darbības saskaņā ar Francijas un EK konkurences 
tiesībām nav uzskatāmas par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.  
 
„Paralēla farmaceitisko līdzekļu tirdzniecība” balstās uz to, ka dažādās Eiropas valstīs zālēm 
ir dažādas cenas. Šis jēdziens nozīmē, ka zāļu tirdzniecību veic vairumtirgotāji, kuri eksportē 
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zāles importētājiem, pretstatā tādai zāļu tirdzniecībai dažādās valstīs, ko tieši vai ar vietējo 
filiāļu starpniecību veic pašas laboratorijas. Paralēlā tirdzniecība galvenokārt notiek ar 
patentētiem savienojumiem, kuru regulētā cena valstī, no kuras zāles eksportē, ievērojami 
(vismaz par 15 %) atšķiras no patēriņa valstī spēkā esošās cenas. Francijas zāļu cenas ir tuvu 
Eiropas vidējam līmenim, taču tās ir vairāk nekā par 20 % zemākas nekā Apvienotajā 
Karalistē un Vācijā un, līdz ar to, Francija ir liels eksportētājs uz šīm divām valstīm.  
 
Vairāki Francijas uzņēmumi nodarbojas vienīgi ar eksportu – iepērk farmaceitiskos līdzekļus 
no Francijas laboratorijām par „administratīvi” noteiktajām cenām un pārdod tos citām 
valstīm dārgāk.  
 
Šie uzņēmumi sūdzējās, ka farmaceitiskās laboratorijas tiem noteica piegādes ierobežojumus, 
diskriminējošus nosacījumus un atteicās pārdot savu produkciju. Sūdzību iesniedzēji 
apgalvoja, ka šīs darbības izriet no diviem apstākļiem: pirmkārt, vienošanās starp pašām 
laboratorijām un starp laboratorijām un vairumtirgotājiem, kuri nodarbojas ar izplatīšanu,  un, 
otrkārt, laboratoriju dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas. 
Padomes lēmums attiecās tikai uz tīrajiem eksportētājiem.  
 
 
Lēmumi, ko Francijas Konkurences padome pieņēma 2005. gadā saskaņā ar Līguma 
81. vai 82. pantu. 

 
Lēmuma numurs un 

datums 
Darbību veids Darbības joma un / vai 

uzņēmumi 
Lēmuma 

veids 

05-D-07, 
2005. gada 
24. februāris 

Kartelis Ieroči un munīcija civilai 
lietošanai 
(Browning Winchester France) 

Naudas sods 

05-D-10, 
2005. gada 15. marts 

Kartelis Puķkāpostu tirgus 
(SICA, UCPT un SIPEFEL) 

Naudas sods 

05-D-12, 
2005. gada 17. marts 

Kartelis un dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana 

Reģionālie dienas laikraksti 
(20 Minutes/Metro pret EuroPQN) 

Saistības 

05-D-16, 
2005. gada 26. aprīlis 

Dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Saistības 

05-D-38, 
2005. gada 5. jūlijs 

Kartelis Sabiedriskais transports (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Naudas sods 

05-D-40, 
2005. gada 13. jūlijs 

Kartelis GIE Cartes bancaires Sūdzībai nav 
pamata 

05-D-49, 
2005. gada 28. jūlijs 

Kolektīva vertikāla 
vienošanās un dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana 

Frankēšanas aparāti 
 

Naudas sods 

05-D-54, 
2005. gada 6. oktobris 

Dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana 

Géosys pret Spot Image-Scot, 
CNES 
(Aerofotogrāfijas un 
salelītfotogrāfijas) 

Sūdzībai nav 
pamata 

05-D-55, 
2005. gada 12. oktobris 

Kartelis Lavandas un lavandīnas eļļas 
ražošana 
(CIHEF) 

Naudas sods 
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05-D-63, 
2005. gada 
17. novembris 

Dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana 

Pasta pakalpojumi 
(Groupe La Poste) 

Naudas sods 

05-D-65, 
2005. gada 
30. novembris 

Kartelis Mobilie sakari 
(Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom) 

Naudas sods 

05-D-70, 
2005. gada 
19. decembris 

Kartelis Ierakstītas videokasetes 
(BVHE, Casino, Carrefour, SDO) 

Naudas sods 

05-D-72, 
2005. gada 
20. decembris 

Kartelis un dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana 

Eksporta vairumtirgotāji pret 
farmaceitiskajām laboratorijām 

Sūdzībai nav 
pamata 

 
Šie lēmumi un ar tiem saistītie paziņojumi presei atrodami Konkurences padomes tīmekļa 
vietnē: www.conseil-concurrence.fr. 

Īrija 
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
Konkurences iestāde pret Īrijas Zobārstu asociāciju 
Konkurences iestāde Augstajai tiesai (High Court) iesniegtās prasības ietvaros 2005. gada 
28. aprīlī pieņēma Īrijas Zobārstu asociācijas piedāvātos izlīguma noteikumus. Konkurences 
iestāde prasību tiesā iesniedza, pamatojoties uz informāciju, ka tiek kolektīvi boikotēta privātā 
zobārstniecības pakalpojumu apdrošināšanas shēma, ko Īrijā ieviesa Vhi DeCare, un tādējādi 
tiek pārkāpts EK Līguma 81. pants un 2002. gada Konkurences likuma 4. pants. Galīgā 
izlīguma nosacījumi, kurus tiesā Konkurences iestādes vārdā nolasīja tās pārstāvis,  ir šādi 
(pilns teksts): 
 
„Konkurences iestāde iesniedza prasību par iespējamu Likuma 4. panta 1. punkta un Līguma 
81. panta 1. punkta pārkāpumu, un puses, nenorādot uz SIA Īrijas Zobārstu asociācija 
(„Īrijas Zobārstu asociācija”) vainu, ir panākušas šādu vienošanos: 
 
i) Īrijas Zobārstu asociācija atzīst un piekrīt 28 dienu laikā saviem biedriem rakstveidā darīt 
zināmu, ka komercdarbības organizēšana attiecībā uz individuāliem darījumiem ar Vhi 
DeCare vai līdzīga veida zobārstniecības pakalpojumu apdrošinātājiem ir paša zobārsta ziņā 
un ka šis noteikums aizstāj jebkādus citus Īrijas Zobārstu asociācijas agrākus paziņojumus 
šajā jautājumā. 
 
ii) Īrijas Zobārstu asociācija piekrīt nevērsties pie saviem biedriem ar jebkādiem 
paziņojumiem, kas zobārstiem dotu norādījumu nesadarboties ar Vhi DeCare vai citiem 
privātiem zobārstniecības pakalpojumu apdrošinātājiem, tādējādi pārkāpjot konkurences 
tiesības. 
 
iii) Šī vienošanās kļūst par tiesas lēmumu, neliedzot nevienai no pusēm iespēju no jauna atvērt 
šo tiesvedību un / vai iesniegt prasību sakarā ar minēto lēmumu. 
 
iv) Katra puse pati sedz savus tiesāšanās izdevumus. 
 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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v) Lai novērstu jebkādus pārpratumus, šajā lēmumā izmantotais jēdziens „Īrijas Zobārstu 
asociācija” ietver visus Īrijas Zobārstu asociācijas darbiniekus un pārstāvjus (ieskaitot 
apakškomitejas).” 
 
Tikai Īrijas tiesas var lemt par to, vai ir pārkāptas valsts un  / vai EK Līguma tiesību normas. 
Konkurences iestādes ziņā ir veikt konkurences lietu izmeklēšanu, un tā var iesniegt 
civilprasību (kurā tā uzstājas kā prasītājs) vai vērsties valsts ģenerālprokuratūrā (DPP) 
saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem konkurences jomā. 

Itālija 
Karteļi 

2005. gada 12. oktobra lēmums – mātes piena aizstājēju cenas 

Itālijas Konkurences iestāde 2005. gadā noslēdza izmeklēšanu par septiņiem mātes piena 
aizstājēju piegādātājiem Itālijā (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana 
Italy un Milte Italy) un konstatēja, ka tie ir īstenojuši cenu noteikšanu, pārkāpjot EK Līguma 
81. pantu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 22. pantu Itālijas iestāde Francijas, Vācijas un 
Spānijas konkurences iestādēm lūdza atļauju veikt telpu apskati atsevišķos uzņēmumos, pret 
kuriem bija uzsākta procedūra.  

Izmeklēšanā noskaidrojās, ka: 1) mātes piena aizstājēju cenas par to pašu zīmolu un 
daudzumu Itālijā ievērojami atšķīrās no cenām citās Eiropas valstīs (mātes piena aizstājēju 
cenas Itālijā vairumā gadījumu bija par 150 % lielākas nekā citās ES dalībvalstīs – 
jaundzimušajiem paredzēto maisījumu cenas bija trīsreiz lielākas nekā valstī, kur tos var 
nopirkt vislētāk, bet piebarojuma cenas bija divreiz augstākas), 2) tik augstām cenām nebija 
nekāda objektīva un pārliecinoša pamatojuma, 3) visi ražotāji izmantoja ieteikto cenu 
attiecībā uz aptiekām, un informācija par šīm cenām bija plaši pieejama internetā, 
4) piegādātāji pēc veselības ministra aicinājuma piekrita samazināt cenas, 5) lielo izplatītāju 
noiets bija ļoti neliels un 6) nepastāvēja paralēlais imports no citām ES valstīm, kurās cenas ir 
zemākas. 

Šai pret konkurenci vērstajai rīcībai bija vairākas īpašas iezīmes. Pirmkārt, visā laikā posmā, 
par kuru veica izmeklēšanu, piegādātāji aptiekām ieteica konkrētas mazumtirdzniecības cenas 
(un aptiekas tās ievēroja) un šīs cenas publicēja farmaceitisko līdzekļu vairumtirgotāju 
tīmekļa vietnēs, tādējādi šo informāciju padarot pieejamu visiem piegādātājiem. Turklāt 
2004. gadā pēc veselības ministra lūguma samazināt mātes piena aizstājēju cenas, uzņēmumi 
vienojās par kopīgu pieeju, kuras mērķis bija iespēju robežās saglabāt līdzšinējās augstās 
cenas un savstarpēji koordinēt cenu samazinājumu. Noskaidrojās, ka pēc veselības ministra 
izteiktā lūguma samazināt cenas, ražotāju apvienības centrālajā birojā 2004. gada martā un 
aprīlī notika speciāli organizētas sanāksmes, kurās piegādātāji viens otru informēja par to, kā 
iecerējuši reaģēt uz minēto lūgumu. Piegādātāji kopīgi vienojās par labāko veidu, kā 
samazināt cenas, ar nosacījumu, lai tas negrautu tirgus „stabilitāti”. Izmeklēšanā tika pierādīts, 
ka ražotāji vienojās, ka neviens nesamazinās cenas par vairāk nekā 10 %.   

Konkurences iestāde atzina, ka ražotāju tiešie kontakti pēc veselības ministra izteiktā 
aicinājuma samazināt cenas un ražotāju vienošanās cenas nesamazināt vairāk kā par 10 % ir 
tieši aizliegtas vienošanās pierādījumi. Turklāt tas, ka mātes piena aizstājēju ražotāji savās 
tikšanās reizēs par cenu samazināšanu runāja arī par „tirgus ietekmēšanu”, iestādi pārliecināja 
par to, ka internetā plaši pieejamā informācija par mazumtirdzniecības cenām bija svarīgs 
līdzeklis, kas ražotājiem deva iespēju sekot līdzi pārējo rīcībai un tādējādi uzturēt augsto cenu 
stratēģiju.   
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Minēto saskaņoto darbību rezultātā mātes piena aizstājēju cenas Itālijā tika uzturētas mākslīgi 
augstā līmenī, tādējādi kaitējot patērētājiem. Papildus tam ražotāji šādā veidā 2003. un 
2004. gadā nodrošināju savu tirgus daļu stabilitāti. Konkurences iestāde lika uzņēmumiem 
izbeigt minētās darbības un uzlika naudas sodu kopsummā par 10 miljoniem euro. Šis lēmums 
tiek izskatīts apelācijas tiesā. 

2005. gada 30. novembra lēmums – apdrošināšanas ekspertu honorārs 

Itālijas Konkurences iestāde 2005. gada novembrī noslēdza procedūru, kas, pamatojoties uz 
EK Līguma 81. pantu, 2004. gada jūlijā tika uzsākta pret ANIA (Itālijas Apdrošināšanas 
sabiedrību asociāciju) un sešām lielākajām Itālijas apdrošināšanas ekspertu apvienībām 
(apdrošināšanas eksperts izvērtē apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumus, lai pārliecinātos, ka 
tie nav krāpnieciski). Izmeklēšana tika veikta par diviem dažādiem EK Līguma 81. panta 
pārkāpumiem:  

1) ANIA un sešu galveno apdrošināšanas ekspertu apvienību vienošanos noteikt ekspertu 
honorāru līmeni par automobiļu satiksmes negadījumiem;  

2) dažādiem pasākumiem, kuru mērķis bija mudināt apdrošināšanas sabiedrības izmantot 
vienotu mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas sistēmu (vienošanās 
paredzēja izmantot ANIA sagatavotu standartizētu veidlapu un piemērot izmaksu 
parametrus, kas noteikti, ANIA vienojoties automobiļu remontētājiem, piemēram, 
attiecībā uz maksu par oriģinālajām rezerves daļām (ja tās izmanto), laiku, kas 
nepieciešams remontam vai automobiļa aizstāšanai, un darbaspēka izmaksām). 

Attiecībā uz pirmo pārkāpumu nozares tiesību akti paredz, ka apdrošināšanas ekspertu 
honorāru nosaka, ievērojot sarežģītu procedūru, kurā iesaistās arī valsts iestāde. Tomēr šī 
procedūra tā arī nebija īstenota, un Konkurences iestāde atzina, ka attiecīgo pušu autonomas 
rīcības iespēja bija pietiekami liela, lai varētu konstatēt to tiešu atbildību par konkurenci 
ierobežojošajām darbībām. Par pirmo pārkāpumu ANIA un attiecīgajām apdrošināšanas 
ekspertu apvienībām uzlika naudas sodu kopsummā 202 800 euro apmērā.  

Otrs pārkāpums izpaudās tādējādi, ka ANIA mudināja mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanā izmantot vienotu sistēmu. Ievērojama daļa no apdrošināšanas sabiedrības 
maksājumiem satiksmes negadījumu gadījumā ir tieši remonta izmaksas, un tādējādi tika 
atzīts, ka ANIA rīcība ietekmēja vienu no svarīgākajiem elementiem automobiļu 
apdrošināšanas tirgū, līdz ar to pārkāpjot 81. pantu. Par šo otru pārkāpumu ANIA uzlika 
naudas sodu 2 000 000 euro apmērā. Šis lēmums tiek izskatīts apelācijas tiesā. 

2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu  
 

81. pants 82. pan
ts 

Paziņojumi presei 
(angļu valodā 
www.agcm.it) 

Iknedēļas biļetens 
(itāliešu valodā 
www.agcm.it) 

2005. gada 25. augusta 
lēmums, API-ENI 

 Nr. 39, 2005. gada 
30. augusts 

32-33-34/2005 

2005. gada 12. oktobra 
lēmums, mātes piena 
aizstājēju cenas 

 Nr. 49, 2005. gada 
20. oktobris 

40/2005 
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2005. gada 30. novembra 
lēmums, apdrošināšanas 
ekspertu honorārs 

 Nr. 56, 2005. gada 
12. decembris 

48/2005 

 

Lietuva 

Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
Lietuvas Republikas Konkurences padome 2005. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu saskaņā 
ar Lietuvas Konkurences likuma 9. pantu un EK Līguma 82. pantu, atzīstot vienīgā Baltijas 
valstīs esošā naftas pārstrādes uzņēmumu AB Mažeikių nafta par vainīgu dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgā izmantošanā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas degvielas tirgū. Padome uzņēmumam 
uzlika naudas sodu 9,275 miljonu euro apmērā un lika izbeigt nelikumīgās darbības. 
 
Konkurences padome secināja, ka uzņēmums Mažeiķu nafta ir ļaunprātīgi izmantojis savu 
dominējošo stāvokli, grupējot klientus pēc teritoriālā principa un piemērojot dažādas 
diskriminējošas cenu atlaides, līgumos ar vairumtirgotājiem nosakot diskriminējošas cenas, kā 
arī šajos līgumos ar vairumtirgotājiem nosakot pārdošanas nosacījumus un saistības attiecībā 
uz piegādājamo daudzumu un tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus. 
Uzņēmuma Mažeiķu nafta darbības ietekmēja gan importu uz trīs Baltijas valstu benzīna un 
dīzeļdegvielas tirgu, gan tirdzniecību starp Igauniju, Latviju un Lietuvu, tādējādi iespaidojot 
minētajā tirgū darbojošos galveno potenciālo naftas pārstrādes produktu importētāju 
komercdarbības lēmumus. Līdz ar to visu trīs Baltijas valstu gala patērētājiem bija liegta 
iespēja izvēlēties starp vairākiem importēta benzīna un dīzeļdegvielas veidiem. 
 
Izmeklēšanas gaitā Eiropas Konkurences tīkla ietvaros notika cieša sadarbība un informācijas 
apmaiņa ar Igaunijas, Latvijas un Polijas konkurences iestādēm.  

Ungārija 
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
(1) Konkurences birojs ierosināja lietu par Hewlett Packard Magyarország Kft. (HP) 
piemērotajiem garantijas noteikumiem attiecībā uz printeriem, jo šie noteikumi saskaņā ar 
Ungārijas Konkurences likumu un EK Līguma 82. pantu varēja tikt uzskatīti par dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un patērētāju maldināšanu. Garantijas noteikumos bija 
ietverts noteikums, ka garantija nav spēkā, ja printera bojājumu izraisījusi nepareiza lietošana. 
Noteikumu Ungārijas versijā papildus bija minēts, ka par nepareizu lietošanu uzskatāma no 
jauna uzpildītu kasetņu izmantošana, tādējādi radot iespaidu, ka šāda aprīkojuma izmantošana 
pati par sevi nozīmē garantijas zaudēšanu. Lieta tika daļēji nodota Eiropas Komisijai, jo tā arī 
izskatīja atsevišķus šāda veida darbību aspektus. Rezultātā Komisija lietu izvērsa arī attiecībā 
uz citām jaunajām dalībvalstīm. Konkurences birojs savu izmeklēšanu turpināja par tiem šīs 
lietas aspektiem, kas tieši attiecās uz Ungāriju.  
 
Konkurences birojs savā lēmumā atzina, ka minēto noteikumu interpretācija ir tāda, ka tādu 
kasetņu izmantošanu, kas nav HP kasetnes, HP kvalificētu kā „nepareizu lietošanu”. Tomēr, 
tā kā garantijas spēkā neesības nosacījums ir nevis pati „nepareiza lietošana”, bet tās rezultātā 
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radušies bojājumi, nevarēja uzskatīt, ka garantijas noteikumu nolūks ir bezmaksas remonta 
pakalpojumus pakārtot paša HP papildu aprīkojuma iegādei. No otras puses, nosaucot 
konkurentu aprīkojuma produktu lietošanu par „nepareizu”, patērētāji tika maldināti, jo tie šo 
formulējumu varēja interpretēt tā, ka nedrīkst pirkt citus, kā vien HP aprīkojuma produktus. 
Lai gan Konkurences birojs konstatēja pārkāpumu, tomēr, ņemot vērā šīs maldinošās rīcības 
nenozīmīgo ietekmi uz konkurenci, noteica procedūras apturēšanu uz vienu mēnesi. 
Uzņēmumam HP lika līdz šā termiņa beigām attiecīgi grozīt garantijas noteikumu tekstu un 
divos valsts nozīmes laikrakstos ievietot informāciju patērētājiem par šīm izmaiņām un to 
iemesliem. Kad minētais termiņš bija beidzies, Konkurences birojs atzina, ka HP ir izpildījis 
noteiktās saistības, un izbeidza lietas izskatīšanu.  
 
(2) Konkurences birojs uzsāka izmeklēšanu par līgumiem, kas bija noslēgti starp Aréna Rt 
(uzņēmumu, kas pārvalda Budapeštas Sporta stadionu), Multimedia Light and Sound Kft. 
(koncertu organizētāju) un Ticketpro Kft. (biļešu izplatītāju), šo līgumu ekskluzīvā rakstura 
dēļ. Aréna gada īres līgumā ar Multimedia šim koncertu organizētājam bija noteikts īpaši 
priviliģēts statuss (piemēram, īpaša maksājumu kārtība, proti, noorganizējot 10 kultūras 
(izklaides) pasākums, 11. pasākums bija bez maksas, Multimedia saņēma titulu „Aréna 
partneris Nr. 1” utt.). Savukārt Aréna līgumā ar Ticketpro (kurā liela ietekme bija Multimedia) 
ekskluzivitātes noteikumi izpaudās tādējādi, ka, ja kāds koncertu organizētājs vēlējās rīkot 
pasākumu Budapeštas Sporta stadionā, Aréna varēja parakstīt līgumu ar šo koncerta 
organizētāju tikai tādā gadījumā, ja šis organizētājs izmantotu Ticketpro pakalpojumus. Šī 
kārtība uzņēmumam Multimedia, papildus tā jau tā priviliģētajam stāvoklim, deva vēl vienu 
netaisnīgu papildu priekšrocību salīdzinājumā ar konkurentiem. Konkurences birojs atzina, ka 
šie līgumi, kopumā ņemot, kropļoja konkurenci.  Tomēr, tā kā minēto līgumu darbība tika 
izbeigta pirms tika pieņemts Biroja lēmums un tā kā konkurences kropļojumu apmērs bija 
neliels, naudas sods netika uzlikts. Savā lēmumā Konkurences birojs vienkārši norādīja, ka 
minēto trīs uzņēmumu noslēgto līgumu sarežģītie nosacījumi ir nesaderīgi ar kopējā tirgus 
noteikumiem. 
 
(3) Konkurences birojs pret UNILEVER Magyarország Kft. un Globus Konzervipari Rt 
ierosināja divas atsevišķas lietas par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. 
Abi uzņēmumi savu izplatīšanas sistēmu pārstrukturēja tādējādi, ka saldēto produktu, 
saldējuma un dārzeņu izplatīšanu uzticēja vieniem un tiem pašiem uzņēmumiem. Pēc šīs 
izplatīšanas sistēmas pārveides trim uzņēmumiem, kuri iepriekš bija iekļauti tīklā, piegādes 
vairs netika veiktas. Konkurences birojs konstatēja, ka sūdzībai par dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu nav pamata, jo ne UNILEVER Magyarország Kft., ne Globus 
Konzervipari Rt nebija dominējošs stāvoklis attiecīgajā tirgū. Tirgus tika definēts, vadoties 
pēc EK judikatūras un Komisijas paziņojumiem par konkrēto tirgu un vertikālu vienošanos 
gadījumiem. Tādējādi, definējot tirgu, tika ņemta vērā izplatītāju, nevis gala patērētāju izvēle. 
Tas balstījās uz to, ka izplatītājiem, kas reizē bija arī produktu pārvadātāji, bija viegli 
iespējams vienu saldēto produktu pārvadājumus aizstāt ar citiem. Turklāt bija maz iespējams, 
ka Unilever and Globus iegūtu dominējošu stāvokli, ja skatās šaurāk, proti, saldējuma un 
saldēto dārzeņu tirgū. 
 
(4) Balstoties uz pieteikumu par individuālu atbrīvojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
(šāda iespēja pieteikuma iesniegšanas laikā vēl pastāvēja), Konkurences birojs ierosināja lietu 
pret R?ba Group un Integris, lai izvērtētu, vai ekskluzīva līguma noslēgšana uz 9 gadiem 
neierobežo konkurenci. Paralēli tā pēc savas iniciatīvas uzsāka procedūru arī saskaņā ar 
81. pantu, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 1/2003 3. panta prasības. Minētais 9 gadu līgums bija 
sadalīts posmos pa 3 gadiem, nosakot, ka pāreja uz nākamo posmu notiek pēc atkārtotām 
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sarunām. Šis punkts neapšaubāmi bija iekļauts tādēļ, lai līgums nebūtu ārpus Regulas (EK) 
Nr. 2790/1999 darbības jomas, kura attiecas uz grupveida izņēmumiem vertikālu vienošanos 
gadījumā un kurā noteiktais maksimālais ekskluzīvas piegādes ilgums ir 5 gadi. Tomēr no 
citiem līguma pantiem bija skaidrs, ka atkārtotajām sarunām būtu tīri formāls raksturs un ka 
R?ba Group nebija dotas reālas iespējas izstāties no līguma, līdz nebūs apritējuši 9 gadi. 
Konkurences birojs atzina, ka uz līgumu neattiecas Regula (EK) Nr. 2790/1999. No otras 
puses, tika konstatēts, ka gan saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gan EK Līguma 81. panta 
3. punktu minēto līgumu var atbrīvot no vispārējā aizlieguma. Līdz ar to valsts līmeņa lietā 
pieņēma lēmumu piešķirt individuālu atbrīvojumu, bet otru lietu, kas balstījās uz EK tiesībām, 
izbeidza, pamatojoties uz to, ka sūdzībai nebija pamata. 
 

Nīderlande 
 
Karteļi 
 
Būvniecības nozarē uzliktie sodi 

 
Pēdējos gados Nīderlandes Konkurences iestāde veica vairākas karteļu aizlieguma pārkāpumu 
izmeklēšanas dažādās būvniecības nozares apakšnozarēs. Atsaucoties uz Nīderlandes 
Konkurences iestādes un valdības aicinājumu būvniecības uzņēmumiem atzīties pieļautajos 
pārkāpumos, daudzi uzņēmumi brīvprātīgi sniedza informāciju par karteļu vienošanās 
gadījumiem. Nīderlandes Konkurences iestāde 2004. gada oktobrī noslēdza izmeklēšanu 
attiecībā uz civilās būvniecības apakšnozari, izdodot ziņojumu (iebildumu izklāstu). Savukārt 
izmeklēšana attiecībā uz inženiersistēmu montāžas apakšnozari noslēdzās 2005. gada aprīlī. 
Abās apakšnozarēs tika atklātas karteļu struktūras, kas bija saistītas ar negodīgu rīcību 
publiskā iepirkuma jomā. Citu apakšnozaru izmeklēšana noslēdzās 2005. gada rudenī.  
 
Nīderlandes Konkurences iestāde izstrādāja īpašu „paātrināto” pārkāpumu izskatīšanas 
procedūru, ko piemērot būvniecības nozares uzņēmumiem, ņemot vērā lielo iesaistīto 
uzņēmumu skaitu un uzņēmumu vispārējo vēlmi pēc iespējas ātrāk sakārtot savu situāciju. Šo 
paātrināto procedūru var izmantot tikai tie uzņēmumi, kuri neapstrīd atklāto karteļu esību un 
savu saistību ar tiem. Paātrināto procedūru izmantojošie uzņēmumi saņem 15 % atlaidi no 
tiem uzliktā naudas soda (iesaistītie uzņēmumi patur tiesības lēmumu pārsūdzēt). Tie 
uzņēmumi, kuri nevēlas izmantot paātrināto procedūru, tiek vērtēti saskaņā ar parasto 
pārkāpumu procedūru, kas noteikta Nīderlandes Konkurences likuma 59. līdz 61. pantā. 
 
Civilās būvniecības apakšnozare 
 
Civilās būvniecības apakšnozarē no 380 uzņēmumiem 90 % izvēlējās piedalīties paātrinātajā 
procedūrā, un tiem tika uzlikts naudas sods. Paātrinātā procedūra šajā nozarē noslēdzās 
2005. gada martā, un tika uzlikti naudas sodi kopsummā par apmēram 100 miljoniem euro. 
Parastā pārkāpumu procedūra vēl nav noslēgusies. 

 
Inženiersistēmu montāžas apakšnozare 
Inženiersistēmu montāžas apakšnozarē no kopumā 180 uzņēmumiem 88 % izvēlējās 
piedalīties paātrinātajā procedūrā, kura noslēdzās 2005. gada oktobrī. Kopumā tika uzlikti 
naudas sodi aptuveni 40 miljonu euro apmērā. Parastā pārkāpumu procedūra vēl nav 
noslēgusies.  
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Lietas kopsavilkums – Lieta 2021 OSB 
 
Nīderlandes Konkurences iestāde konstatēja, ka OSB, Nīderlandes tīrīšanas un uzkopšanas 
uzņēmumu asociācija, saviem biedriem laikā no 1998. līdz 2000. gadam katru gadu ieteica par 
noteiktu procentu palielināt cenu līmeni. Šo procentuālo palielinājumu noteica OSB valde, 
balstoties uz informāciju par cenu tendencēm. Turklāt 2000. gada vidū OSB saviem biedriem 
ieteica papildus veikt vēl vienu cenu paaugstināšanu.  
Nīderlandes Konkurences iestāde secināja, ka tādējādi OSB pārkāpa Konkurences likuma 
6. panta 1. punktu un EK Līguma 81. panta 1. punktu. Šo lēmumu apstiprināja arī 
administratīvās apelācijas procedūrā, un OSB uzlika naudas sodu 2 miljonu euro apmērā. 

 
Nīderlandes Konkurences iestāde, ievērojot padomdevējas komitejas viedokli, administratīvās 
apelācijas procedūrā lēma, ka, balstoties uz pieejamajiem pierādījumiem, lietā nav pietiekamu 
pierādījumu par to, ka uzņēmumi CSU, Asito un GOM (trīs tīrīšanas un uzkopšanas 
uzņēmumi, kuri kopā ar citiem uzņēmumiem bija OSB valdē) būtu pārkāpuši Konkurences 
likuma 6. panta 1. punktu. Šiem uzņēmumiem uzliktie naudas sodi tika atcelti, jo netika 
pierādīts, ka CSU, GOM un Asito būtu ierosinājuši plānu par cenu papildu paaugstinājumu 
2000. gada vidū un aktīvi un konkrēti iesaistījušies OSB ieteikuma sagatavošanā asociācijas 
biedriem.  
 
Lietas kopsavilkums – Lieta 2910 Interpay 
 
Šajā lietā pārkāpuma izdarītājs bija kopuzņēmums Interpay, kuru debetkaršu sistēmas PIN 
pārvaldības nolūkā izveidoja 8 Nīderlandes bankas. Papildus tādiem pakalpojumiem kā 
mijieskaits un norēķini, Interpay ar tam pilnībā piederoša meitasuzņēmuma Beanet 
starpniecību tieši slēdza līgumus ar tirgotājiem par kredītkaršu pieņemšanu un tādējādi tiem 
nodrošināja maksājuma garantiju par ikvienu Interpay autorizētu darījumu.   

Nīderlandes konkurences iestāde uzņēmumam Interpay uzlika naudas sodu par pārmērīgu 
cenu piemērošanu un par tīkla pakalpojumu pārdošanu, darbojoties kā kooperatīvam 
kopuzņēmumam. Lēmumu pieņēma, balstoties uz Nīderlandes Konkurences likuma redakciju 
pirms Regulas (EK) Nr. 1/2003 stāšanās spēkā. Taču pēc 2004. gada 1. maija Nīderlandes 
Konkurences iestādes padome uzsāka administratīvas apelācijas procedūru, un tajā tika 
ņemtas vērā EK konkurences tiesības. Pēc tam, kad bija panākts izlīgums viena 
mazumtirgotāja prasībā pret Interplay un tā dalībniecēm bankām, kurā bankas piekrita par 
vismaz 20 % samazināt cenas, džentlmeniskas vienošanās ietvaros atsauca Interpay izvirzīto 
prasību par pārmērīgu cenu piemērošanu.   
 
Tika konstatēts, ka maksājumu karšu izmantošanas finansiālo aspektu pārvaldības 
koncentrēšanās vienas starpbanku struktūras rokās liedz bankām konkurēt par tirgotāju 
piesaisti, tādējādi pārkāpjot 81. pantu (EK konkurences tiesību piemērošana vertikāli 
integrētam maksājumu karšu tirgum).   

Nīderlandes Konkurences iestāde nolēma dalībniekiem uzliktos naudas sodus samazināt līdz 
14 miljoniem euro, jo dalībnieki izveidoja no sociālā viedokļa atbalstāmu naudas 
pārskaitījumu fondu, kurā tie kopumā ieguldīja 10 miljonus euro. 
 
Lietas kopsavilkums – 1615 velosipēdu ražotāji 
 
Nīderlandes Konkurences iestādes ģenerāldirektors ar 2004. gada 21. aprīļa lēmumu uzlika 
naudas sodus trim lielākajiem Nīderlandes velosipēdu ražotājiem (to kopējā tirgus daļa 
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Nīderlandes velosipēdu tirgū, vadoties pēc 2000. gada noieta, bija aptuveni 80 %) par 
Nīderlandes Konkurences likuma 6. panta (kas ir līdzīgs EK Līguma 81. pantam) pārkāpumu. 
Accell (ar savu meitasuzņēmumu Batavus un Koga starpniecību), Gazelle un Giant bija divas 
tikšanās par šo uzņēmumu (turpmāko) cenu stratēģiju 2001. gada velosipēdu sezonā. 
Pārkāpums ilga no 2000. gada 1. septembra līdz 2001. gada 1. septembrim. Ģenerāldirektors 
uzlika naudas sodus attiecīgi EUR 12 809 000, EUR 12 898 000 un EUR 3 978 000 apmērā. 
Velosipēdu ražotāji lēmumu pārsūdzēja. Saskaņā ar Nīderlandes administratīvajām tiesībām 
Nīderlandes Konkurences iestādes padomei ģenerāldirektora lēmums vispirms jāpārskata 
administratīvas apelācijas procedūras ietvaros, un tikai tad puses lēmumu var apstrīdēt tiesā. 
Ar savu 2005. gada 24. novembra lēmumu padome noraidīja vairumu pušu iebildumu. 
Izskatot pārkāpumu, tā piemēroja EK Līguma 81. pantu, kas nebija ņemts vērā apstrīdētajā 
lēmumā, jo tas tika pieņemts pirms Regulas (EK) Nr. 1/2003 stāšanās spēkā. Sakarā ar 
pārstāvības tiesību pārkāpumu padome pušu naudas sodu summu samazināja par 10 %. 
Administratīvās apelācijas procedūras rezultātā naudas sodu summas kļuva šādas: Accell – 
EUR 11 528 000, Gazelle – EUR 11 608 000, Giant – EUR 3 421 000. Lēmums ir pārsūdzēts 
apelācijas tiesā.         
 
Lietas kopsavilkums – 3353 CR Delta  

 
Nīderlandes Konkurences iestādes ģenerāldirektors ar 2003. gada 31. decembra lēmumu 
uzlika sodu CR Delta par Nīderlandes Konkurences likuma 24. panta (kas ir līdzīgs EK 
Līguma 82. pantam) pārkāpumu, proti, trim atlaižu sistēmām, kuras gan katra atsevišķi, gan 
kopā uzskatāmas par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. CR Delta ir vaislas buļļu 
spermas piegādātājs liellopu audzētājiem. Pirmkārt, uzņēmums piešķīra tā dēvētās 
„vairumatlaides”, kuras nebija atlaides no rēķina summas, bet tika piešķirtas gada beigās, un 
kuru lielums bija atkarīgs no pirkuma apjomiem (1 – 5 %). Atlaidi aprēķināja, balstoties uz 
kopējo summu, par kādu klients bija iegādājies vaislas buļļu spermu no CR Delta. Otro atlaižu 
sistēmu (1 – 2 %) piemēroja, ja uzņēmums apņēmās nepieciešamo vaislas buļļu spermu 
iepirkt (gandrīz) vienīgi (90 – 100 %) no CR Delta. Trešā atlaižu sistēma paredzēja 10 % 
atlaidi no sertificētās vaislas buļļu spermas pirkuma summas, ja klients piekrīt izmēģināt 
nesertificētu vaislas buļļu spermu. CR Delta tirgus daļa attiecīgajā tirgū bija aptuveni 80 %. 
Pārkāpums ilga no 2001. gada 1. septembra līdz 2003. gada 1. septembrim. Ģenerāldirektors 
uzlika sodu EUR 2 600 000 apmērā un pieņēma divus rīkojumus. CR Delta lēmumu 
pārsūdzēja. Administratīvās apelācijas procedūras rezultātā Nīderlandes Konkurences iestādes 
padome noraidīja visus apelācijas sūdzības iesniedzēja iebildumus. Tā kā bija stājusies spēkā 
Regula (EK) Nr. 1/2003, pārkāpumam piemēroja EK Līguma 82. pantu, kas nebija tieši ņemts 
vērā sākotnējā lēmumā. Lietu pašlaik izskata Nīderlandes Konkurences tiesa.  
 
2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu   

 
Būvniecības nozare 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
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• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_12.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_01.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
4/04_24.asp 

 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Velosipēdu ražotāji 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austrija 
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
Būvinženieru honorāru skala 
 
BWB (un federālais ģenerālprokurors karteļu lietās) 2004. gada jūnijā plašas izmeklēšanas 
rezultātā vērsās Karteļu tiesā ar prasību atcelt būvinženieru honorāru skalu (Honorarordnung 
der Baumeister (HOB)). Šajā gadījumā honorāru skala bija reģistrēta karteļu reģistrā kā 
asociācijas nesaistošs ieteikums par konkrētu darbu apmaksu. 
 
Konkurences iestāde uzskatīja, ka honorāru skala ir pretrunā EK Līguma 81. pantam. Rūpīgas 
izmeklēšanas rezultātā Karteļu tiesa ar 14. aprīļa lēmumu Būvniecības nozares asociācijai lika 
atcelt honorāru skalu, jo – saskaņā ar BWB un federālā ģenerālprokurora karteļu lietās 
argumentu izklāstu – tā nonāca pie secinājuma, ka ar šo skalu tiek pārkāpti Eiropas tiesību 
akti par karteļiem. Augstākā karteļu tiesa šo lēmumu atstāja negrozītu.  
 

Citas tiesību aktu piemērošanas darbības 

Austrijas ceļojumu aģentūras pret Lufhansa  
 
2004. gada 1. novembrī Lufthansa paziņoja par savas pārdošanas sistēmas reorganizāciju un 
pāreju uz neto cenas modeli. Tā rezultātā ceļojumu aģentūrām vairs nepienācās iepriekš 
maksātā komisijas nauda, taču tās varēja klientiem brīvi piemērot savu maksu par 
pakalpojumiem. Pašu ceļojumu aģentūru ziņā bija izvēlēties, kādos gadījumos iekasēt maksu 
par pakalpojumiem un cik lielu to noteikt.  

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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Ceļojumu aģentūru asociācija 2004. gada novembrī vērsās Karteļu tiesā, apgalvojot, ka 
komisijas maksu atcelšana, apvienojumā ar Lufthansa prasību neto cenu norādīt uz 
aviobiļetes, ir cenu noteikšana un attiecīgi jāsoda. Tiesa šo prasību noraidīja. Tā atzina, ka 
jāpiemēro EK Līguma 81. pants, jo šo pārdošanas sistēmu izmantoja vairākās ES dalībvalstīs, 
bet ka nelikumīga cenu noteikšana nav konstatēta. Pārvadājuma līgumu noslēdz tieši starp 
Lufthansa un klientu, un pārdošanas cenu Lufthansa nosaka tikai attiecībā uz šo pārvadājuma 
līgumu. Savukārt ceļojumu aģentūra vienīgi darbojās kā klienta vēlmju izpildītājs. Ceļojumu 
aģentūra varēja pati izvēlēties, vai iekasēt maksu par pakalpojumu un, ja iekasēt, tad cik lielu. 
Tādējādi ceļojumu aģentūru rīcības brīvība konkurences jomā netika ierobežota. 
 
Karteļu tiesas lēmumi par 81. un 82. pantu 

- Būvinženieru honorāru skala 
- Austrijas ceļojumu aģentūras pret Lufhansa  
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH / Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH / da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(* procedūra noslēgusies ar pušu izlīgumu) 
 
BWB darbības pārskats (visas lietas, izņemot Synchron Film et al): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugāle 
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
Portugāles Veterinārārstu asociācija 
 
Profesionālā veterināru asociācija 1996. gadā pieņēma rīcības kodeksu, kurā noteikts, ka 
maksa par veterinārārsta (tostarp no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm) 
privātprakses pakalpojumiem jāiekasē saskaņā ar Portugāles Veterinārārstu asociācijas 
noteikto minimālo maksu.  
 
Portugāles Konkurences iestāde ar 2005. gada 19. maija lēmumu atzina Portugāles 
Veterinārārstu asociāciju par vainīgu minimālās pakalpojumu maksas noteikšanā 
pretrunā EK Līguma 81. pantam un uzlika naudas sodu aptuveni EUR 76 000 apmērā.
Ņemot vērā pārkāpuma smagumu, pārkāpuma izdarītājam lēmums bija jāpublicē 
Portugāles oficiālajā vēstnesī un kādā no valsts centrālajiem laikrakstiem. Turklāt 
Veterinārārstu asociācijai par pieņemtajiem pasākumiem 15 dienu laikā bija jāievieto 
informācija savā tīmekļa vietnē un periodiskajā izdevumā. 
 
Portugāles Konkurences iestāde uzskata, ka Veterinārārstu asociācijas noteikto 
pienākumu iekasēt vismaz minimālo maksu nevar atzīt par nepieciešamu nolūkā 
nodrošināt veterinārārsta privātprakses pienācīgu darbību Wouters lietas (C-309/99) 
sprieduma izpratnē.  
 
Šis bija pirmais lēmums, ko Portugāles Konkurences iestāde pieņēma par EK Līguma 
konkurences normu pārkāpumu saskaņā ar jauno sistēmu, kas paredz Kopienas 
konkurences noteikumus piemērot decentralizēti. 
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Lēmums ir pārsūdzēts Lisabonas Komerctiesā (tiesas spriedums gaidāms 2006. gada 
sākumā).  
 
 
Portugāles Zobārstu asociācija 
 
Portugāles Zobārstu asociācija bija pieņēmusi rīcības kodeksu, kurā noteikts, ka maksa par 
zobārsta privātprakses pakalpojumiem jāiekasē saskaņā ar šīs asociācijas noteikto minimālo 
un maksimālo maksu.  
 
Portugāles Konkurences iestāde ar 2005. gada 30. jūnija lēmumu atzina Portugāles Zobārstu 
asociāciju par vainīgu minimālās un maksimālās pakalpojumu maksas noteikšanā pretrunā EK 
Līguma 81. pantam un uzlika naudas sodu aptuveni EUR 160 000 apmērā. Ņemot vērā 
pārkāpuma smagumu, pārkāpuma izdarītājam lēmums bija jāpublicē Portugāles oficiālajā 
vēstnesī un kādā no valsts centrālajiem laikrakstiem. Turklāt Portugāles Zobārstu asociācijai 
par pieņemtajiem pasākumiem 15 dienu laikā bija jāievieto informācija savā tīmekļa vietnē un 
periodiskajā izdevumā. 
 
Konkurences iestāde uzskata, ka Portugāles Zobārstu asociācijas noteikto pienākumu iekasēt 
vismaz minimālo maksu nevar atzīt par sevišķi svarīgu iemeslu sabiedrības interešu 
nodrošināšanai Wouters lietas sprieduma izpratnē. 
Lēmums ir pārsūdzēts Lisabonas Komerctiesā (skat. sadaļu „Pārskats par EK konkurences 
noteikumu piemērošanu valsts tiesu iestādēs”). 

 
Visi 2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu  
 
Portugāles Veterinārārstu asociācija 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugāles Zobārstu asociācija 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Ieteikums Nr. 1/2005 – Gāze 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Ieteikums Nr. 2/2005 – Mobilo sakaru pakalpojumi 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovākija 

Karteļi 

Slovākijas Ceļu pārvalde 2004. gadā izsludināja konkursu par automaģistrāles D1 būvniecību 
posmā Mengusovce – Janovce. Šis automaģistrāles posms tika sadalīts divās daļās ar attiecīgi 
diviem atsevišķiem konkursa paziņojumiem.  
 
Abos konkursos iesniegtajos pieteikumos zemākās piedāvātās cenas pārsniedza valsts noteikto 
maksimālo cenu par aptuveni 20 %. Līdz ar to abi konkursi tika atcelti. Slovākijas 
Pretmonopolu birojs sāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai bijusi noslēgta pret konkurenci 
vērsta vienošanās.  
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Salīdzinot konkursa pretendentu cenu piedāvājumus pa konkrētiem posteņiem (konkursa 
darba uzdevumā bija iekļauti teju 900 dažādi posteņi), Birojs konstatēja, ka attiecībā uz 
automaģistrāles pirmo posmu visu pretendentu cenu piedāvājumi, analizējot pa atsevišķiem 
posteņiem, bija ārkārtīgi līdzīgi.  
Birojs secināja, ka konkursa dalībnieki bija savā starpā vienojušies, lai ierobežotu konkurenci 
un saskaņotu cenas attiecībā uz automaģistrāles pirmo posmu. Savukārt attiecībā uz 
automaģistrāles otro posmu Birojs nesavāca pietiekamus pierādījumus par aizliegtu 
vienošanos konkursa kontekstā. Birojs iesaistītajām pusēm uzlika naudas sodu kopsummā 
SKK 1 473 978 000 (EUR 40 000 000) apmērā. 

 
2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu  

 
Slovākijas Advokātu kamera – reklāmas ierobežojumi (2005. gada 22. decembra Lēmums 
Nr. 2005/KH/1/1/136, 
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098) 

 
Strabag a.s., Čehija, Doprastav, a.s., Slovākija, BETAMONT s.r.o., Slovākija,  Inžinierske 
stavby, a.s., Slovākija, Skanska DS a.s., Čehija, Skanska BS a.s., Slovākija, Mota - Engil, 
Engenharia e Construcao, S.A., Portugāle – saskaņoti konkursa pieteikumi (2005. gada 
23. decembra Lēmums Nr. 2005/KH/1/1/137, 
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 
 

Somija 
 
Somijas Konkurences iestāde (SKI) 2005. gadā EK Līguma konkurences pantus piemēroja 
vienā lietā – SKI pieņēma lēmumu, ar kuru atzina, ka uzņēmums Suomen Numeropalvelu Ltd 
(Somijas tālruņa numuru dienests, SNOY) ir ļaunprātīgi izmantojis dominējošo stāvokli, 
prasot, lai tā klientuzņēmumi, kas sniedz tālruņu uzziņu pakalpojumus, savus pakalpojumus 
gala patērētājiem nepiedāvātu bez maksas un bez iepriekšējas reģistrēšanās internetā. 
 
SNOY pieder uzņēmumiem Fonecta Group Ltd un Finnet-Media Ltd, un tas uztur tālruņa 
pakalpojumu abonentu valsts līmeņa datu bāzi un pārdod šos datus uzņēmumiem, kuri 
piedāvā tālruņu uzziņu pakalpojumus. Pašlaik SNOY nav konkurentu. SNOY īpašnieki tālruņu 
uzziņu pakalpojumu jomā konkurē ar sūdzības iesniedzēju Eniro Finland Ltd. 
 
Izmeklēšanas gaitā SKI konstatēja, ka SNOY rīcības mērķis ir liegt konkurentiem piedāvāt 
jaunu pakalpojumu veidu. SNOY rīcība bremzē tādu tālruņu uzziņu pakalpojumu attīstību, 
kuros izmantotu jaunās tehnoloģijas un kuri būtu lietotājdraudzīgi, daudzpusīgi un 
ekonomiski izdevīgi. Tādējādi SNOY rīcība ir pretrunā likumdevēja mērķim palielināt jaunu 
tālruņu uzziņu pakalpojumu piedāvājumu un veicināt šādu pakalpojumu izmantošanu. 
 
Ar savu lēmumu SKI kvalificē SNOY rīcību kā Konkurences likuma un EK Līguma 82. panta 
pārkāpumu un līdz ar to aizliedz to. Lēmumā uzņēmumam SNOY noteikts arī pienākums 
sniegt tālruņu pakalpojumu abonentu datus. Lai nodrošinātu lēmuma izpildi, tika uzlikts 
nosacīts sods. Papildus lēmumā noteiktajam aizliegumam Konkurences iestāde Komerctiesai 
ierosināja, lai tā uzņēmumam SNOY par konkurences pārkāpumu uzliktu naudas sodu 
EUR 150 000 apmērā. Lēmums (1097/61/2003) ir pieejams SKI tīmekļa vietnē (somu 
valodā): http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Zviedrija 

Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
 
Dnr 797/2004 
SES, elektroinstalāciju produktu ražotājs un izplatītājs Zviedrijas tirgū, ļaunprātīgi izmantoja 
savu dominējošo stāvokli parasto kontaktligzdu un slēdžu (ieskaitot tālvadības slēdžus, laika 
releja slēdžus un pārslēdzējus) ražošanas un izplatīšanas tirgū, savos līgumos ar 
vairumtirdzniecības klientiem izmantojot pastāvīgo klientu atlaides. SES piemēroto pastāvīgo 
klientu atlaižu dēļ jauniem uzņēmumiem bija apgrūtināta ienākšana tirgū.  
 
Rezultāts – pieņemts saistību lēmums un Stokholmas rajona tiesai iesniegts priekšlikums 
uzlikt naudas sodu 3 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.     

 
Dnr 873/2005 
Zviedrijas sakaru operators TS ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli tirgū, kas 
definēts kā publisko telekomunikāciju tīklā pieejamie fiksētas atrašanās vietas pakalpojumi 
privātiem klientiem. TS centās ierobežot konkurenci, kuru tam radīja platjoslas pakalpojumu 
sniedzēji, kas piedāvā IP balstītus sakaru pakalpojumus. TS piedāvāja selektīvas atlaides par 
fiksētā tīkla līnijas ierīkošanu un abonēšanu klientiem, kuri vēlētos saglabāt savu abonenta 
numuru jaunā operatora tīklā.  
 
Rezultāts – pieņemts lēmums par minētās rīcības aizliegumu un Stokholmas rajona tiesai 
iesniegts priekšlikums uzlikt naudas sodu 44 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.  
 
Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
Dnr 532/2004 
EB ražo un Zviedrijas tirgū izplata tapetes.  Uzņēmumam ir ļoti spēcīga pozīcija tirgū, kas 
aptver tapešu ražošanu un izplatīšanu krāsotājiem un līmētājiem. Zviedrijas Konkurences 
iestādes izmeklēšanā noskaidrojās, ka, piemērojot selektīvus daudzuma kritērijus savai 
selektīvajai izplatīšanas sistēmai attiecībā uz mazumtirgotājiem, EB apgrūtināja jaunu 
mazumtirgotāju ienākšanu tirgū. Attiecībā uz EB selektīvo izplatīšanas sistēmu nevar 
piemērot atbrīvojumu saskaņā ar Komisijas 1999. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un 
saskaņotu darbību kategorijām.  
 
Rezultāts – pieņemts saistību lēmums un iesniegts priekšlikums par naudas sodu 1 miljona 
Zviedrijas kronu apmērā. 
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2005. gadā pieņemtie lēmumi saskaņā ar EK Līguma 81. vai 82. pantu  
 

 
 

Apvienotā Karaliste 

Vienošanās un saskaņotas darbības 
 
MasterCard UK Members Forum Ltd – 2005. gada 6. septembris 
Godīgas tirdzniecības birojs (OFT) konstatēja, ka MasterCard UK Members Forum biedri un 
citi MasterCard licences turētāji savā starpā bija noslēguši vienošanos, ar kuru pārkāpts: 

• EK Līguma 81. panta 1. punktā noteiktais aizliegums un 

• 1998. gada Konkurences likuma I nodaļas 2. pantā noteiktais aizliegums. 

Šī vienošanās, kas paredzēja daudzpusējo darījumu rezerves maksu, kāda piemērojama visiem 
darījumiem ar Apvienotajā Karalistē izsniegtajām MasterCard kartēm, darbojās no 
2000. gada 1. marta līdz 2004. gada 18. novembrim. No 2004. gada 18. novembra tika 
ieviesta jauna kārtība, kā noteikt darījumu rezerves maksu, kas piemērojama Apvienotās 
Karalistes MasterCard darījumiem. 

OFT konstatēja, ka aizliegtā vienošanās konkurenci ierobežoja divējādi. Pirmkārt, tās 
rezultātā tika panākta kolektīva vienošanās par daudzpusējās darījumu maksas lielumu 
(būtībā – kolektīva vienošanās par cenu). Otrkārt, šādā veidā MasterCard UK Members 
Forum biedri un citi MasterCard licences turētāji ar daudzpusējās darījumu maksas palīdzību 
nepamatoti varēja segt atsevišķas no savām izmaksām (ārējās izmaksas). 

Par šo aizliegto vienošanos Birojam paziņoja 2000. gada 1. martā, lūdzot pieņemt attiecīgu 
lēmumu. Ņemot vērā visus lietas apstākļus, OFT neuzskatīja par lietderīgu uzlikt naudas sodu 
par pārkāpumu, kas izrietēja no minētās vienošanās. Tā kā vienošanās vairs nav spēkā, šajā 

Lietas numurs   Uzņēmums Interneta adrese 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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lietā netika lemts par jebkādiem norādījumiem. Tomēr šā lēmuma sagatavošanā izmantotie 
principi varētu tikt piemēroti jaunajai kārtībai, kādā nosaka darījumu rezerves maksu. 
 
Citas tiesību aktu piemērošanas darbības 
 
Gamma Telecom Limited sūdzība pret BT Wholesale par cenu samazinājumu Wholesale 
Calls laikā no 2004. gada 1. decembra līdz 2005. gada 17. jūnijam. 
Ofcom (Komunikāciju nozares regulators) atzina, ka uzņēmums British Telecommunications 
Group plc (BT) attiecībā uz pārskatītajām cenām nav pārkāpis 1998. gada Konkurences 
likuma 18. pantu (II nodaļa, aizliegumi) un EK Līguma 82. pantu. BT pakalpojuma Wholesale 
Calls pārskatītās cenas (BT pārskatītā zvanu vairumtirdzniecības tarifu struktūra) stājās spēkā 
2004. gada 1. decembrī.  

Ofcom lēmumu pieņēma, balstoties uz izmeklēšanu, kuras pamatā bija Gamma Telecom 
Limited (Gamma) sūdzība par to, ka BT pārskatītā zvanu vairumtirdzniecības tarifu struktūra 
ir uzskatāma par pret konkurenci vērstu izstumšanu no tirgus, ietekmējot peļņas normu 
(margin squeeze). 

Lēmumā ir sīki izklāstīts Ofcom vērtējums, saskaņā ar kuru dažādu pieņēmumu un scenāriju 
analīzes rezultātā secināts, ka attiecībā uz BT pārskatīto zvanu vairumtirdzniecības tarifu 
struktūru nav notikusi izstumšana ar peļņas normu un, līdz ar to, sūdzībai nav pamata. 
 
Atkārtota sūdzības  izmeklēšana, VIP Communications Limited pret T-Mobile (UK) Limited, 
2005. gada 30. jūnijs 
Ofcom secināja, ka T-Mobile nav pārkāpis Konkurences likuma II nodaļā noteikto aizliegumu 
un EK Līguma 82. pantu. T-Mobile apturēja pakalpojumu sniegšanu VIP lietošanai šā 
uzņēmuma GSM vārtejās, vienlaikus, kā tika apgalvots, turpinot šos pašus pakalpojumus 
sniegt citiem uzņēmumiem lietošanai GSM vārtejās. Tika secināts, ka sūdzībai pret T-Mobile 
nav pamata. 
 
Atkārtota sūdzības izmeklēšana, Floe Telecom Limited pret Vodafone Limited, 2005. gada 
30. jūnijs 
Ofcom secināja, ka Vodafone nav pārkāpis 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā noteikto 
aizliegumu un EK Līguma 82. pantu. Vodafone apturēja pakalpojumu sniegšanu Floe 
lietošanai šā uzņēmuma GSM vārtejās, vienlaikus, kā tika apgalvots, turpinot šos pašus 
pakalpojumus sniegt citiem uzņēmumiem lietošanai GSM vārtejās. Tika secināts, ka sūdzībai 
pret Vodafone nav pamata. 
 
NTM Sales un Marketing Ltd sūdzība pret Portec Rail Products (UK) Ltd par smērvielu 
piegādi izmantošanai sliežu elektriskajos lubrikatoros, 2005. gada 19. augusts 

Dzelzceļa regulēšanas birojs (Office of Rail Regulation jeb ORR) lēma, ka saskaņā ar 
1998. gada Konkurences likuma I nodaļā noteikto aizliegumu vai EK Līguma 81. pantu nav 
pamata sūdzībai pret Portec Rail Products UK Ltd (Portec) un RS Clare and Company Ltd 
(Clare). ORR arī lēma, ka saskaņā ar 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā noteikto 
aizliegumu vai EK Līguma 82. pantu nav pamata sūdzībai pret Portec. 
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ORR lēmums balstījās uz NTM Sales and Marketing (NTM) 2004. gada 20. jūlijā iesniegtās 
sūdzības izmeklēšanu. Sūdzībā apgalvots, ka Portec centās izmantot savu dominējošo stāvokli 
tirgū, kas aptver sliežu elektriskajos lubrikatoros (eļļošanas ierīcēs) izmantojamo smērvielu 
testēšanas pakalpojumus, un tādējādi centās izslēgt NTM no sliežu elektriskajos lubrikatoros 
izmantojamo smērvielu piegādes tirgus. 

Lai gan ORR neizslēdza iespēju, ka Portec varētu būt dominējošs stāvoklis testēšanas tirgū, 
birojs neguva pietiekamus pierādījumus tam, ka Portec savu dominējošo stāvokli būtu 
izmantojis ļaunprātīgi vai ka tas ar Clare būtu noslēdzis pret konkurenci vērstu vienošanos vai 
veicis citas pret konkurenci vērstas darbības. 



 49

 
 
2. EK konkurences noteikumu piemērošana dalībvalstu tiesās 
 
Čehijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, 
Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Somijas konkurences iestādes nav 
ziņojušas par to tiesās pieņemtiem nolēmumiem par EK konkurences noteikumu piemērošanu. 
Tālāk sniegts pārējo dalībvalstu konkurences iestāžu pārskats par šo valstu tiesās 
pieņemtajiem nolēmumiem par EK konkurences noteikumu piemērošanu.  

Beļģija 
 
Valstī pieņemtie prejudiciālie nolēmumi 
 
Briseles Apelācijas tiesai ir ekskluzīva kompetence sniegt prejudiciālus nolēmumus par 
jautājumiem, kurus iesniegušas valsts tiesas par to izskatīšanā esošām konkurences lietām. 
2005. gadā Apelācijas tiesa prejudiciālu nolēmumu sniedza trīs lietās par Kopienas 
konkurences noteikumiem un vienā lietā par Beļģijas konkurences noteikumiem.  
 
Minētajās trīs lietās par Kopienas konkurences noteikumiem Konkurences padome un Corps 
des Rapporteurs iesniedza rakstveida apsvērumus. Saistībā ar šīm trim lietām, atsaucoties uz 
Briseles Apelācijas tiesas lūgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punktu, 
savu atzinumu sniedza arī Eiropas Komisija. 

1. Edmons Lorēns (Edmond Laurent) pret Brasserie Haacht, Briseles Apelācijas tiesas 
2005. gada 23. jūnija nolēmums  

Brasserie Haacht ar kafejnīcas nomnieku 1993. gadā uz desmit gadiem noslēdza ekskluzīvu 
līgumu par šajā alus darītavā ražotā alus piegādi. Vēlāk nomnieks pārdeva savus aktīvus un to 
pircējs 1997. gadā noslēdza jaunu ekskluzīvu iepirkuma līgumu ar Brasserie Haacht par 
citiem dzērieniem, nevis alu.  
 
1999. gadā minētais pircējs bankrotēja un pirmais nomnieks centās panākt 1993. gadā 
noslēgtā līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Brasserie Haacht atteicās, apgalvojot, ka tai ir 
tiesības uzstāt uz 1993. gada līgumā noteiktā termiņa ievērošanu.  
Ljēžas Apelācijas tiesa lūdza sniegt prejudiciālu nolēmumu par 1993. gada līguma likumību, 
ņemot vērā EK Līguma 81. pantu. 
 
Briseles Apelācijas tiesa izvērtēja līgumu saderību ar Kopienas tiesību aktiem, pieņemot, ka ir 
izpildīts nosacījums par ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Abi līgumi to noslēgšanas 
laikā bija likumīgi, jo uz tiem attiecās Regulu (EK) 1984/83 un 2790/1999 grupveida 
atbrīvojumi. Tomēr tiesa atzina, ka laiks, kas jāņem vērā, izvērtējot līgumu atbilstību 
konkurences noteikumiem, nav līgumu noslēgšanas laiks, bet gan to darbības izbeigšanas 
laiks. Turklāt tiesa arī uzskatīja, ka katrs līgums ir jāvērtē atsevišķi, jo tie attiecas uz divu 
veidu precēm, kas nav aizstājējpreces un tādējādi pieder diviem dažādiem tirgiem.  
 
Sīki izanalizējusi to, kā laika gaitā piemērotas EK grupveida atbrīvojumu regulas, tiesa 
konstatēja, ka iespējamā pārkāpuma laikā uz 1993. gada līgumu attiecās Regulā (EK) 
2790/1999 noteiktais grupveida atbrīvojums un bija ievēroti Komisijas 2000. gada 13. oktobra 
paziņojuma nosacījumi par vertikāliem ierobežojumiem (OV C 291, 13.10.2000., 1. lpp.) 
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Savukārt uz otro līgumu iespējamā pārkāpuma laikā neattiecās neviena no EK grupveida 
atbrīvojumu regulām. Neraugoties uz to, tiesa atzina, ka šis līgums saskaņā ar konkurences 
noteikumiem bija likumīgs, ņemot vērā Komisijas paziņojumus par de minimis noteikumiem 
un pat ņemot vērā tā iespējamo kumulatīvo ierobežojošo iedarbību. Tiesa secināja, ka tādējādi 
nav pamata apšaubīt līgumu likumību un, līdz ar to, to spēkā esību saskaņā ar EK Līguma 
81. panta 1. punktā noteikto aizliegumu.  

2. SABAM pret Productions & Marketing (P&M), Briseles Apelācijas tiesas 2005. gada 
3. novembra nolēmums  

Koncertu organizētājs P&M Briseles Komerctiesā iesniedza prasību pret SABAM, kolektīvu 
apvienību, kas pārvalda mūzikas autortiesības un kurai faktiski ir monopolstāvoklis attiecībā 
uz autortiesību licences piešķiršanu par izrādēm un koncertiem. SABAM atteicās P&M 
piešķirt „liela organizētāja” statusu, kas tam dotu iespēju saņemt 50 % atlaidi no honorāru 
maksājumiem. P&M apgalvoja, ka SABAM ir ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo 
stāvokli tirgū, jo tā cita starpā izvirzīja noteikumu, ka „liela organizētāja” statusu var piešķirt, 
ja P&M ir darbojies vismaz 3 gadus. Tādējādi SABAM esot nepamatoti devusi priekšroku 
pieredzējušiem organizatoriem salīdzinājumā ar jauniem tirgus dalībniekiem.  
 
Briseles Komerctiesa lūdza Briseles Apelācijas tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu jautājumā 
par to, vai SABAM rīcība kvalificējama kā dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.  
 
Tiesa pirmām kārtām pārliecinājās par to, vai šajā lietā piemērojamas Kopienas konkurences 
tiesības. Tā kā SABAM bija vienīgais tirgus dalībnieks, kam Beļģijas tirgū bija iespēja izsniegt 
koncertu rīkošanai nepieciešamās atļaujas, šīs apvienības diferencētā cenu politika, kas 
balstījās uz to, cik ilgi konkrētais organizētājs darbojies attiecīgajā jomā, varēja apgrūtināt 
citu dalībvalstu potenciālo konkurentu piekļuvi Beļģijas koncertu rīkošanas tirgum. Tiesa 
atzina, ka SABAM cenu politika kvalificējama kā aizliegta darbība, jo tās rezultātā koncertu 
rīkotājiem attiecībā uz līdzvērtīgiem pakalpojumiem tika piemēroti atšķirīgi nosacījumi.  
 
Tiesa arī konstatēja, ka SABAM savu diferencēto cenu politiku nebalstīja uz ekonomiskiem 
apsvērumiem, piemēram, darījumu apjomu vai apjomradītiem ietaupījumiem. Turklāt tā arī 
uzskatīja, ka pamatcenas un lieliem organizētājiem piedāvātās cenas atšķirība, proti, 2 : 1, ir 
acīmredzami nesamērīga. 
 

3.  Wallonie Expo (WEX) pret FEBIAC, Briseles Apelācijas tiesas 2005. gada 
10. novembra nolēmums  

 
FEBIAC ir Beļģijas mehānisko transportlīdzekļu ražotāju un importētāju federācija, kas katru 
otro gadu rīko komerciālo transportlīdzekļu izstādi. Attiecībā uz 2005. gada izstādi FEBIAC 
izvirzīja noteikumu, ka izstādes dalībnieki vismaz sešus mēnešus pirms izstādes atklāšanas 
nedrīkst piedalīties līdzīgos pasākumos Beļģijā.  
 
Pirmās instances tiesas tiesnesis, kas izskatīja pagaidu pasākumu pieteikumu, lūdza Briseles 
Apelācijas tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu jautājumā par to, vai šāds konkurenci 
ierobežojošs noteikums ir likumīgs. Savos rakstveida apsvērumos Konkurences padome un 
Corps des Rapporteurs – kā arī Eiropas Komisija savā tiesai iesniegtajā atzinumā – secināja, 
ka šajā gadījumā ir tikusi ietekmēta tirdzniecība starp dalībvalstīm. Vairums izstādīto 
transportlīdzekļu ir importēti, un izstādes dalībnieku rokās ir praktiski viss šo 
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transportlīdzekļu imports un noiets Beļģijas tirgū. Līdz ar to, aizliegums piedalīties citās 
Beļģijā rīkotajās izstādēs varēja ietekmēt tirdzniecību Kopienā.  
 
Briseles Apelācijas tiesa atzina, ka FEBIAC izvirzītais noteikums nav pretrunā EK Līguma 
81. panta 1. punktam, jo nav izpildīts nosacījums par konkurences ierobežojuma ievērojamu 
ietekmi uz tirgu. Tiesa uzskatīja, ka nav pierādīts, ka minētais sešu mēnešu aizliegums būtu 
ievērojami ierobežojis kāda cita organizētāja spēju efektīvi konkurēt ar FEBIAC, proti, 
piesaistīt pietiekamu skaitu izstādes dalībnieku un apmeklētāju. Tādēļ tika atzīts, ka EK 
Līguma 81. panta 1. punkts uz FEBIAC noteikumu par 2005. gada izstādi neattiecas. 
 
Tālāk tiesa vērtēja arī noteikuma likumību, ņemot vērā EK Līguma 82. pantu. Tā konstatēja, 
ka FEBIAC faktiski ir monopolstāvoklis tirgū, kas aptver komerciālo transportlīdzekļu izstāžu 
rīkošanas pakalpojumus Beļģijā un, līdz ar to, ievērojamā daļā no visa kopējā tirgus. 
Aizliegums piedalīties citās izstādēs, ko FEBIAC noteica savas izstādes dalībniekiem, 
attiecīgajā sešu mēnešu periodā ierobežoja konkurenci un varēja ietekmēt tirgus struktūru. 
Tiesa uzskatīja, ka šāds aizliegums nebija ne pamatots, ne samērīgs.  
 
Secinājums bija tāds, ka FEBIAC noteikums par 2005. gada izstādi bija likumīgs un to 
nevarēja aizliegt, pamatojoties uz EK Līguma 81. panta 1. punktu. Tomēr, tā kā FEBIAC bija 
dominējošs stāvoklis attiecīgajā tirgū, šī federācija nedrīkstēja izvirzīt šādu noteikumu par 
2005. gada izstādi, jo tādējādi tā ļaunprātīgi izmantoja savu stāvokli.  
 

 
4.  Kristela Kolsa (Kristel Cools) pret Christelijke Mutualiteiten Antwerpen, Briseles 

Apelācijas tiesas 2005. gada 25. novembra nolēmums  
 
Ar 2005. gada 25. janvāra nolēmumu Briseles Apelācijas tiesa atbildēja uz Antverpenes 
pirmās instances tiesas jautājumu prejudiciāla nolēmuma kārtībā par Beļģijas konkurences 
tiesību piemērošanu lietā par ortodontijas pakalpojumu papildu apdrošināšanu, ko saviem 
klientiem piedāvāja Antverpenes Kristiešu slimokase. Šī apdrošināšana deva tiesības saņemt 
papildu kompensāciju, ja pakalpojumus bija sniedzis zobārsts, kas atbilda konkrētām 
prasībām, piemēram, bija saņēmis profesionālu izglītību ortodontijas jomā vai noteiktu laiku 
nostrādājis stomatoloģijā. 
 
Kristela Kolsa, zobārste, kas neatbilda šīm prasībām, iesūdzēja Antverpenes Kristiešu 
slimokasi tiesā, lai pieprasītu kompensāciju par atrauto peļņu, ko viņa būtu varējusi gūt no 
klientiem, kuri nolūkā saņemt kompensāciju par ortodontijas pakalpojumiem vērsās pie 
tādiem zobārstiem, kuri atbilda slimokases izvirzītajām prasībām. 
 
Tiesa aprobežojās ar to, ka noliedzoši atbildēja uz jautājumu par to, vai, sniedzot šādu 
pakalpojumu, Antverpenes Kristiešu slimokase darbojās kā uzņēmums 1991. gada 5. augusta 
Ekonomiskās konkurences aizsardzības likuma 1999. gada 1. jūlija redakcijas izpratnē. Tā kā, 
lai piemērotu šā likuma 2. un 3. pantu, saimnieciskajam subjektam bija jābūt uzņēmuma 
statusam, tiesai tālāk nebija jāvērtē, vai attiecīgā komercdarbība bijusi likumīga no 
konkurences viedokļa. 
 
Tiesas argumentācija balstījās uz to, ka attiecīgais pakalpojumus tika sniegts, veicot darbības, 
ko likumdevējs uzticējis slimokasēm un sociālās apdrošināšanas iestādēm, proti, nodrošināt 
tādus obligātos maksājumus, ko privātie apdrošinātāji vai nu nevar nodrošināt pienācīgā 
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apjomā vai nevar nodrošināt vispār. Tiesa tādējādi pauda viedokli, ka ortodontijas 
pakalpojumu kompensācijai ir sociālās apdrošināšanas sistēmas maksājumu iezīmes.  
 
Konkurences padome savos tiesai iesniegtajos rakstveida apsvērumos pauda viedokli, ka, 
piedāvājot kompensāciju par ortodontijas pakalpojumiem, Antverpenes Kristiešu slimokase 
darbojās kā uzņēmums, un atsaucās uz Padomes priekšsēdētāja lēmumu par pagaidu 
pasākumu piemērošanu 2001. gada 2. janvāra lēmumā Nr. 2001-V/M (Moniteur belge, 
5.5.2001., 14852).  
 

Dānija 
Augstākās tiesas 20. aprīļa spriedums (UfR 2005.2171H), GT Linien A/S pret DSB un 
Scanlines A/S 
 
Spriedums cita starpā attiecās uz dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu 82. panta 
izpratnē. De Danske Statsbaner (DSB) ir valsts dzelzceļu un prāmju uzņēmums. DSB pieder 
Gedseres osta, un tas piedāvāja prāmju transporta pakalpojumus uz Vāciju. Kā ostas īpašnieks 
DSB iekasēja maksu par ostas izmantošanu no prāmja pakalpojumu sniedzēja GT Linien, kas 
arī izmantoja Gedseres ostu saviem prāmja pakalpojumiem. Augstākā tiesa atzina, ka attiecībā 
uz ostas pakalpojumiem prāmju transporta nodrošināšanai Baltijas jūrā no Dānijas uz Vāciju 
DSB bija dominējošs stāvokli tirgū. Augstākā tiesa lēma, ka DSB ir ļaunprātīgi izmantojis 
savu dominējošo stāvokli, jo tas no GT Linien iekasēja maksu par ostas pakalpojumiem, bet 
no Deutsche Bundesbahn to neiekasēja un arī pats to nemaksāja. Tādējādi bija pārkāpts EK 
Līguma 82. panta 2. punkta c) apakšpunkts. Tiesa secināja, ka GT Linien ostas pakalpojumu 
izmaksas nepārnesa uz saviem klientiem, un, līdz ar to, lika DSB atlīdzināt uzņēmumam GT 
Linien radītos zaudējumus.       

Vācija 
Tālāk sniegts Vācijas civiltiesu nolēmumu kopsavilkums par lietām, kurās piemērotas 
Kopienas tiesības un par kurām informēta federālā valdība.  
 
Tiesa Nolēmuma 

pieņemšanas 
datums 

Priekšmets 

OLG 
(Oberlandesger
icht) München 
U (K) 3447/04 

20.01.2005 Tirdzniecības līguma laušana, balstoties uz pieņemto Regulu (EK) 
Nr. 1400/2002, kas piemērojama attiecīgajam līguma punktam. 
Pamats: EKL 81. panta 1. punkts, Regula (EK) Nr. 1400/2002. 

LG 
(Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005     Tā kā atbildētajam nebija dominējošs stāvoklis konkrētajā tirgū, 
netika atzītas prasītāja tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, kas 
izriet no atteikuma darboties Brēmerhāvenas ostā, lai sniegtu 
kraušanas pakalpojumus (Likuma par konkurences ierobežojumu 
aizliegumu (GWB) 33. pants un 19. panta 4. punkta 4) apakšpunkts; 
EKL 82. pants). 

OLG Stuttgart 
2 u 84/04 

17.02.2005     Atbildētāja rīcībā, palielinot tīkla maksu un skaitītāju nomas maksu, 
nav konstatēts pārkāpums: tīkla maksa aprēķināta, balstoties uz VV 
Strom II Plus un ievērojot labu praksi saskaņā ar Enerģētikas likuma 
(EnWG) 6. panta 1. punktu; maksas lielums apstiprināts saskaņā ar 
Federālo noteikumu par elektroenerģijas tarifiem (BTOElt) 12. pantu, 
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EnWG 6. panta 1. punktu, GWB 19. un 20. pantu, Civilkodeksa 
(BGB) 315. pantu un EKL 81. pantu. 
 

BGH 
(Bundesgericht
shof) KZR 
28/03 

22.02.2005     Atbildētājam nav uzdots atlīdzināt zaudējumus par atteikšanos no 
pakalpojumu līgumā noteiktās vienošanās par noieta mērķapjomu; 
vienošanās par noieta mērķapjomu atzīta par spēkā neesošu, jo tā bija 
līdzvērtīga „saistītai” piegādei 
(EKL 81. pants, Regulas Nr. 1474/95 4. panta 1. punkta 
3. apakšpunkts). 

LG Köln 85 O 
75/04 

08.03.2005 Atzītas tiesības uz saskaņā ar uzņēmuma klientu programmām 
izmaksāto piemaksu atlīdzināšanu, pamatojoties uz to, ka attiecīgie 
līguma noteikumi saskaņā ar konkurences noteikumiem ir spēkā 
(EKL 81. pants). 
 

LG München I 
27 O 899/04 

01.04.2005 Atzītas tiesības uz maksājumu saskaņā ar īres un alus piegādes 
līgumu, pamatojoties uz to, ka līgums saskaņā ar konkurences 
noteikumiem ir spēkā 
(GWB 17., 19. un 20. pants; EKL 81. un 82. pants). 

 
OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005     Noraidīts apelācijas sūdzības iesniedzēja pieteikums par Karteļu 
apkarošanas biroja lēmuma pārsūdzības apturošo iedarbību uz 
lēmuma izpildi: par apstrīdētā lēmuma pamatotību nebija nopietnu 
šaubu ne no formas, ne procedūras viedokļa, ne pēc būtības. Interešu 
konflikta apsvērumi attaisnoja lēmuma tūlītēju stāšanos spēkā. 
Lēmuma tūlītēja stāšanās spēkā sūdzības iesniedzējam neradīja 
pārmērīgas grūtības. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005   Atzītas tiesības uz piešķirto atlaižu atlīdzību sakarā ar to, ka 
atbildētājs iegādātos transportlīdzekļus pārdevis tālāk (EKL 
81. pants). 
 

LG Mannheim 
22 O 74/04 
Kart. 

29.04.2005 Nav atzītas prasītāja tiesības uz kompensāciju no atbildētāja, jo 
atbildētājs piedalījies Eiropas papīra ražotāju cenu kartelī (balstoties 
uz tiesību nodošanu), 
(BGB 823. panta 2. punkts, EKL 81. pants un GWB 1. un 33. pants). 

OLG 
Düsseldorf VI-
2 Kart 12/04 
(V) 

10.06.2005 Atcelts Karteļu apkarošanas biroja 2004. gada 17. jūnija rīkojums, ar 
kuru aizliedza MVU karteli betona produktu izplatīšanas jomā; nav 
pierādīts, ka ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm būtu 
ievērojama. 

BGH KZR 
26/04 

28.06.2005 Atcelts rūpniecības tiesas spriedums: regula par grupveida 
atbrīvojumiem (attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem) 
attiecas tikai uz izņēmumiem no 81. panta 1. punktā noteiktā 
aizlieguma, un no tās neizriet civiltiesību jomas rīcības standarti   
(GWB 33. pants un 20. panta 1. un 2. punkts; Regula (EK) Nr. 
1475/95; EKL 81. pants). 

OLG 
Düsseldorf  U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 Tiesības uz maksājumu saskaņā ar vairākiem darba līgumiem par 
stikla atkritumu pārstrādi – pat ja atbildētāja minimālā garantija būtu 
pretrunā tiesību normām par karteļiem, tas neietekmētu cenu 
vienošanās spēkā esību 
(EKL 81. panta 1. un 2. punkts; BGB 139. pants). 

BGH KZR 26.07.2005 Apturēta tiesvedība: saskaņā ar EKT 234. pantu EKT uzdots 
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14/04 prejudiciāls jautājums saistībā ar regulu par grupveida atbrīvojumiem 
(attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem).   

BGH KZR 
16/04 

26.07.2005 Apturēta tiesvedība: saskaņā ar EKT 234. pantu EKT uzdots 
prejudiciāls jautājums saistībā ar regulu par grupveida atbrīvojumiem 
(attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem).   

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Prasība pieņemt pagaidu rīkojumu par daļēju pieeju pakalpojumiem 
atzīta par nepieņemamu: priekšroka šķīrējtiesas procedūrai saskaņā 
ar Pasta likuma 31. pantu 
(GWB 20. un 33. pants;  EKL 82. pants; Pasta likuma 31. pants). 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 Nav atzītas atbildētāja tiesības aktivizēt SIM kartes: bloķēšana bija 
pieļaujama, jo prasītājs, pārkāpjot līgumu,  izmantoja SIM kartes ar 
GSM vārteju, lai citi uzņēmumi varētu veikt zvanus prasītāja mobilo 
sakaru tīklā. Nav atzītas tiesības SIM kartes izmantot komerciāliem 
sakaru pakalpojumiem. 
(GWB 19. un 20. pants;  EKL 82. pants; Negodīgas konkurences 
aizlieguma likuma (UWG) 1. pants) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 Nav atzītas atbildētāja līgumiskās tiesības aktivizēt SIM kartes: 
bloķēšana bija pieļaujama, jo prasītājs, pārkāpjot līgumu,  izmantoja 
SIM kartes ar GSM vārteju, lai citi uzņēmumi varētu veikt zvanus 
prasītāja mobilo sakaru tīklā. Nav atzītas tiesības SIM kartes 
izmantot komerciāliem sakaru pakalpojumiem. 
(GWB 19. un 20. pants;  EKL 82. pants; UWG 1. pants). 
 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005   Atzītas tiesības pieprasīt ekskluzīva izplatīšanas līguma izpildi 
(GWB 1. pants; EKL 81. pants). 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Atbildētāja izmantoto degvielas uzpildes staciju pārvaldības līgumu 
punkti atzīti par nepieļaujamiem  
(GWB 16. panta 2. punkts; BGB 307. pants; HGB 89.b pants; EKL 
81. pants). 
 

 

Spānija 
 
Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) 1/2003 15. panta 2. punktu 2005. gadā tika nosūtīti 
10 spriedumi, kuros piemērots Līguma 81. vai 82. pants.  
 
Deviņi spriedumi bija saistīti ar degvielas uzpildes staciju prasībām pret naftas pārstrādes 
uzņēmumiem. Visās šajās lietās izvērtētie jautājumi bija līdzīgas dabas un galvenokārt bija 
saistīti ar piegādes līgumu iespējamo spēkā neesību. 
 
No visām šīm lietām piecas bija apelācijas prasības pret pirmās instances tiesas spriedumu. 
Pirmās instances tiesa ir vai nu Juzgado de lo Mercantil (komerctiesa) vai Juzgado de 
Primera Instancia (pirmās instances tiesa), bet otrās instances tiesa ir Audiencia Provincial 
(provinces tiesa). 
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Madrides Provinces tiesas 9. nodaļas 2005. gada 31. janvāra spriedums Nr. 42/05. Puses: 
Melón, SA & Zarza SL pret Repsol SA. 

Ar sākotnējo spriedumu degvielas uzpildes staciju Melón SA un Zarza SL prasība tika 
noraidīta. Degvielas uzpildes stacijas iesniedza apelācijas sūdzību, taču provinces tiesa 
apstiprināja pirmās instances tiesas lēmumu, ka attiecīgie līgumi ir „komisijas līgumi”, proti, 
īstas pārstāvniecības vienošanās. 

Madrides 2. komerctiesas 2005. gada 22. marta spriedums Nr. 14/05. Puses: konfidenciāli. 

Degvielas uzpildes stacija iesūdzēja tiesā naftas pārstrādes uzņēmumu par iespējamu galīgās 
pārdošanas cenas noteikšanu galapatērētājiem un pieprasīja atlīdzināt zaudējumus. Tiesa 
noraidīja visus prasījumus. Attiecīgo līgumu saskaņā ar pamatnostādnēm vertikālo 
ierobežojumu jomā (Komisijas 2000. gada 13. oktobra paziņojumu) tā kvalificēja kā „neīstu 
pārstāvniecības vienošanos”. Otrkārt, tiesa lēma, ka cenu noteikšanas nav bijis, jo naftas 
pārstrādes uzņēmums vienkārši noteica maksimālās cenas, bet degvielas uzpildes stacija 
varēja galīgo cenu samazināt uz savas peļņas normas rēķina, par labu patērētājiem. Tika 
noraidīti arī prasītāja nodokļu argumenti saistībā ar šo lietu. 

Madrides 5. komerctiesas 2005. gada 12. aprīļa spriedums Nr. 45/05. Puses: Aloyas SL pret 
Repsol SA. 

Degvielas uzpildes stacija iesniedza prasību šajā specializētajā pirmās instances tiesā sakarā ar 
piegādes līguma iespējamo spēkā neesību un pieprasīja atlīdzināt zaudējumus. Izskatījusi 
līgumu, kā arī komerciālo, finanšu un produktu risku sadalījumu, tiesa lēma, ka līgumi 
uzskatāmi nevis par pārstāvniecības, bet par tālākpārdošanas līgumiem. Otrkārt, tā noraidīja 
prasību atzīt, ka naftas pārstrādes uzņēmums noteicis patērētājiem piemērojamās cenas. 
Papildus tam tiesa atzina, ka grupveida atbrīvojumu regulas uz attiecīgo ekskluzīvas 
izplatīšanas punktu līgumā nav attiecināmas un ka šim punktam bija pret konkurenci vērsta 
iedarbība, kas aizliegta ar EKL 81. pantu.  Balstoties uz ekskluzivitātes noteikumu spēkā 
neesību, par spēkā neesošu tika atzīts viss līgums. Zaudējumi netika atlīdzināti. 

Madrides Provinces tiesas 21. nodaļas 2005. gada 5. jūlija spriedums Nr. 368/05. Puses: 
Rutamur SA pret Repsol SA. 

 
Apelācijas prasība sekoja prasītāju prasības izskatīšanai parastā tiesvedībā Madrides 
26. pirmās instances tiesā. Sākotnējā spriedumā degvielas uzpildes stacijas Rutamur SA 
prasību noraidīja. Tajā prasītājs lūdza līgumus sākot no 1993. gada atzīt par tālākpārdošanas 
līgumiem un atlīdzināt attiecīgajos gados negūtos ieņēmumus. Provinces tiesa apstiprināja 
pirmās instances tiesas spriedumu, atzīstot, ka attiecīgais līgums nav tālākpārdošanas līgums, 
bet īsts pārstāvniecības līgums, uz kuru neattiecas 81. panta 1. punktā noteiktais aizliegums 
(līdz ar to grupveida atbrīvojumu regulu piemērojamība netika izskatīta). Izmaksas tika 
sadalītas starp abām pusēm. 
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Madrides 3. pirmās instances tiesas 2005. gada 29. jūlija spriedums Nr. 180/05. Puses: LV 
Tobar e Hijos SL pret Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Tiesa apmierināja degvielas uzpildes stacijas prasību un atzina, ka šī degvielas uzpildes stacija 
ir naftas pārstrādes produktu tālākpārdevēja un ka, ņemot vērā grupveida atbrīvojumu regulas 
(EK) Nr. 1984/1983 un 2790/1999, līgums ar naftas pārstrādes uzņēmumu nav spēkā. Tiesa 
ņēma vērā trīs aspektus. Pirmkārt, pēc savas juridiskās dabas līgums ir tālākpārdošanas, nevis 
īsts pārstāvniecības līgums, jo finansiālo risku uzņemas prasītājs. Otrkārt, uz attiecīgo līgumu 
nevar attiecināt grupveida atbrīvojumu regulas, ņemot vērā ierobežojumus attiecībā uz 
noteiktas cenas uzturēšanu, kā arī naftas pārstrādes uzņēmuma noteiktās peļņas normas. 
Treškārt, attiecīgā līguma darbības ilgums pārsniedz Regulas (EK) Nr. 1984/1983 12. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā noteikto maksimālo ilgumu. Spriedumā atzīta maksājuma pienākumu 
izpilde saskaņā ar līdzīga veida līgumiem. 
 
Albasetes Provinces tiesas 2. nodaļas 2005. gada 3. oktobra spriedums Nr. 191/05. Puses: 
Konrado Kiless Aleho (Conrado Quilez Alejo) pret Compa??a Log?stica de Hidrocarburos SA 
& CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Arī šī lieta pamatā skāra jautājumu par degvielas uzpildes stacijas un motoru degvielas 
izplatītāju līgumu juridisko dabu. Šajā lietā tiesa konstatēja, ka pušu nodoms ir bijis noslēgt 
pārstāvniecības līgumu. Spriedumā izklāstīti kritēriji (finanšu un ieguldījumu riski), pēc 
kādiem var novērtēt, vai mazumtirgotājs ir aģents EK konkurences noteikumu un, konkrētāk, 
Eiropas Komisijas pamatnostādņu izpratnē. Tiesa noraidīja lūgumu atzīt līgumu par spēkā 
neesošu un atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu. 
 
Madrides Provinces tiesas 8. nodaļas 2005. gada 7. oktobra spriedums. Puses: 
I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL pret Repsol SA. 
 
Prasītājs – degvielas uzpildes stacija – iesūdzēja tiesā Repsol, apgalvojot, ka līgumattiecību 
būtība ir tālākpārdošanas vienošanās un ka tāpēc jāpiemēro Regulas 1984/1983 12. panta 
1. punkta c) apakšpunkts (izņēmums no 10. panta), un tādējādi saskaņā ar EKL 81. pantu 
līgums jāatzīst par spēkā neesošu. Tiesa lēma saskaņā ar Augstākās tiesas doktrīnu par motoru 
degvielas mazumtirdzniecību (2000. gada 2. jūnija un 2001. gada 20. jūnija spriedums) un 
Komisijas pamatnostādnēm. Pirmkārt, tiesa konstatēja, ka I.D.Infraestructuras y Desarrollo ir 
aģents un ka preču īpašumtiesības netiek nodotas. Turklāt mazumtirgotājam ir iespēja 
tālākpārdošanas līgumu aizstāt ar pārstāvniecības līgumu, taču šīs tiesības netika izmantotas. 
Otrkārt, nav jāpiemēro Regulas 1984/1983 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktais 
termiņš, bet gan 12. panta 2. punkts, jo līgums „attiecas uz degvielas uzpildes staciju, kuru 
piegādātājs iznomā vai citādā veidā ļauj izmantot tālākpārdevējam”. Treškārt, nav pierādīta 
tāda ekskluzīvu piegādes līgumu tīkla pastāvēšana, kas novestu pie tirgus slēgšanas EKT 
judikatūras izpratnē (Delimitis lietā). Ņemot to vērā, tiesa apelācijas prasību noraidīja un 
atstāja negrozītu pirmās instances spriedumu. 
 
Madrides 4. komerctiesas 2005. gada 19. oktobra spriedums Nr. 103/05. Puses: Inversiones 
Cobasa SL pret BP Oil Espa?a SA. 
 
Līdzīgā lietā tiesa lēma, ka līgums pēc savas juridiskās dabas ir nevis tālākpārdošanas līgums, 
bet pārstāvniecības līgums. Tomēr papildus tam tika secināts, ka tas nav īsts pārstāvniecības 
līgums, jo mazumtirgotājs uzņemas zināmu finansiālo risku. Tiesa uzskatīja, ka Spānijas 
piegādātāju tīkla veids un lielums neietekmē starpvalstu tirdzniecību un neierobežo 
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konkurenci. Turklāt līgumā nebija noteikts tālākpārdošanas cenas uzturēšanas pienākums. 
Attiecībā uz līguma darbības ilgumu tiesa lēma, ka šajā lietā jāpiemēro Regulas 1984/1983 
12. panta 2. punkts. Līdz ar to degvielas uzpildes stacijas prasību noraidīja. 
 
Madrides 5. komerctiesas 2005. gada 11. novembra spriedums Nr. 85/05. Puses: Conduit 
Europe SA pret Telefónica de España SAU. 
 
Telefónica tika uzlikts pienākums samaksāt Conduit EUR 639 003 kā zaudējumu atlīdzību par 
konkurences tiesību pārkāpumu (Spānijas Negodīgas konkurences likums, EKL 82. pants un 
citi valsts tiesību akti). Tiesa lēma, ka Telefónica bija ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo 
stāvokli, uzņēmumam Conduit sniedzot nepareizus un nepilnīgus abonentu datus. 

Tā bija pirmā reize, kad kāda Spānijas tiesa piesprieda zaudējumu atlīdzību par konkurences 
noteikumu pārkāpumu telekomunikāciju tirgū, balstoties uz telekomunikāciju nozares 
regulatora (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones – CMT) ziņojumu par šo 
pārkāpumu. Tādējādi spriedums atbilst EKT judikatūrai (Courage). 

Lietā analizētie notikumi sākās līdz ar Spānijas tālruņu uzziņu pakalpojumu tirgus atvēršanu 
un „118” pakalpojumu ieviešanu. Uzņēmumam Telefónica bija pienākums konkurējošiem 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt precīzus abonentu datus, lai tādējādi radītu godīgas 
konkurences apstākļus. Tomēr, balstoties uz Conduit iesniegtajām uz sūdzībām, CMT 
2003. gadā konstatēja, ka Telefónica šos pienākumus nebija pildījis. 

Tiesas spriedums apstiprināja, ka Telefónica uzņēmumam Conduit sniedza nepareizus un 
nepilnīgus abonentu datus, tādējādi jaunajam tirgus dalībniekam radot neizdevīgus 
konkurences apstākļus un papildu izmaksas, kas bija saistītas ar alternatīvu datu iegūšanu un 
datu labošanu. Tiesa uzņēmumam Telefónica lika atlīdzināt Conduit šīs izmaksas, kā arī 
tiesāšanās izdevumus. 
 
Madrides Provinces tiesas 11. nodaļas 2005. gada 19. novembra spriedums. Puses: 
Multipetróleos SL pret Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Degvielas uzpildes stacijas prasība pret Cespa ir līdzīga citām minētajām lietām. Tiesa lēma, 
ka pirmās instances tiesa, pretēji tās atzinumam, bija kompetenta izskatīt šo lietu. Tiesvedības 
būtība bija par līguma veidu. Lai gan šīs provinces tiesas citās nodaļās ir bijuši pretēji 
spriedumi, līgums tika kvalificēts kā pārstāvniecības un ekskluzīvas piegādes līgums 
(uzņēmums neuzņemas finansiālos riskus, produktu īpašumtiesības netiek nodotas, paredzēta 
iespēja līgumu mainīt uz tālākpārdošanas līgumu), kuram Regulu (EK) Nr. 1984/1983 
piemērot nevar. Līdz ar to prasība tika noraidīta. 
 

Francija 

Tiesas izpildraksti (pārkāpuma pārtraukšana, līgumā noteikta pienākuma izpilde) 

Kasācijas tiesa, 2005. gada 28. jūnijs, Daimler Chrysler France 
Lieta attiecās uz atteikumu sniegt atļauju saskaņā ar jauno mehānisko transportlīdzekļu 
Regulu (EK) Nr. 1400/2002 tirgotājam, kura līgums bija lauzts saskaņā ar Regulu 
Nr. 1475/96. 
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Dižonas Apelācijas tiesa bija devusi rīkojumu ražotājam atzīt tirgotāju kā pilnvarotu 
remontētāju, pretējā gadījumā paredzot naudas sodu. Tiesa lēma, ka ražotāja atteikums sniegt 
atļauju pretendentam, kurš atbilst noteiktajām prasībām, ir diskriminējošs lēmums un ir 
pretrunā Regulas (EK) Nr. 1400/2002 mērķiem. 
 
Kasācijas tiesa piekrita apelācijas tiesas analīzei, taču atzina, ka pēdējās ziņā nebija spriest par 
ražotāja izvēlēto kritēriju piemērotību. Tāpēc šajā daļā tā atcēla apelācijas tiesas spriedumu un 
lika pusēm atkārtoti vērsties Parīzes Apelācijas tiesā. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Nolēmumi par spēkā neesību 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 12. aprīlis, Ténor 
 
Konkurences padome ar 2004. gada 14. oktobra lēmumu 04-D-48 atzina, ka France Télécom 
un SFR ir pārkāpuši Līguma 82. pantu, nosakot maksu, kas jauniem fiksēto telefonsakaru 
tirgus dalībniekiem liedza iespēju, izmantojot starpsavienojumu ar minēto divu operatoru 
mobilo sakaru tīkliem, veikt konkurētspējīgus „no fiksētā uz mobilo” piedāvājumus, neciešot 
zaudējumus. Konkurences padome uzskatīja, ka šāda rīcība kavēja jaunu tirgus dalībnieku 
ienākšanu tirgū laikā, kad, lai darbotos tirgū, tiem nebija pieejams cits tehniskais risinājums 
kā vien starpsavienojums ar France Télécom un SFR tīkliem. 
 
Apelācijas tiesa lēmumu atcēla un lēma, ka nav pierādīts, ka France Télécom un SFR ir 
pārkāpuši Līguma 82. panta noteikumus. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 2. marts, Kitch Moto sarl pret Suzuki France 
 
Nolūkā panākt spriedumu, ka Kitch Moto un Suzuki France ekskluzīvā pārdošanas līguma 
laušana bija ļaunprātīga un pārāk spēja, Kitch Moto pārsūdzēja Parīzes Komerctiesas 
spriedumu, atsaucoties uz atbrīvojumu Regulu (EK) Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 
3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām. 
 
Uzņēmums lūdza apelācijas tiesu pasludināt par spēkā neesošu pārdošanas līguma 2. punktu, 
kuru tas bija pārkāpis. Uzņēmums to lūdza, balstoties uz atbrīvojumu regulas 4. panta 
b) punktu, ar ko pie noteiktiem nosacījumiem aizliegti teritoriāli ierobežojumi. Kitch Moto 
apgalvoja, ka ārpus noteiktās teritorijas var aizliegt tikai aktīvu pārdošanu. 
 
Apelācijas tiesa noraidīja prasību, balstoties uz to, ka pārdošanas līgumā iekļautais 
teritoriālais nosacījums nav pretrunā minētās regulas 4. panta c) apakšpunktam, saskaņā ar 
kuru piegādātājs var paredzēt „iespēju aizliegt sistēmas dalībniekam veikt darbību no 
neapstiprinātas vietas”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 12. aprīlis, Export Press apelācijas sūdzība par 
Konkurences padomes 2004. gada 16. septembra lēmumu 04-D-45. 
 
1947. gada 2. aprīļa likumā par laikrakstu un periodisko izdevumu sagatavošanas un 
izplatīšanas uzņēmumiem atsevišķu izdevumu pārdošanas tiesības aizjūras departamentos 
rezervētas izdevējiem un preses izplatīšanas dienestiem. 
 
Konkurences padome atstāja bez izskatīšanas Export Press sūdzību par tirgū dominējošā 
uzņēmuma NMPP darbībām, kas bija vērstas uz izslēgšanu no tirgus. Padome to pamatoja ar 
to, ka, tā kā NMPP nav ne preses izplatītājs dienests, ne izdevējs, Export Press nav pamata 
iesniegt sūdzību. 
 
Export Press iesniedza apelācijas prasību, apgalvojot, ka 1947. gada likums ir pretrunā 
Līguma 82. un 86.pantam. Apelācijas tiesa piekrita Konkurences padomes analīzei un atzina, 
ka nav nekādu norāžu, kas liecinātu, ka 1947. gada likumā noteiktais preses uzņēmumu 
statuss pats par sevi būtu pretrunā Līguma 82. un 86. pantam, un līdz ar to nav piemērojams 
Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kasācijas tiesa, 2005. gada 12. jūlijs, SPEA 
 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) apgalvoja, ka Renault un tā 
tirgotāju apvienība ir veikuši pret konkurenci vērstas darbības, kuru mērķis ir bijis ierobežot 
transportlīdzekļu paralēlo importu, pirmkārt, sniedzot pārdošanas atbalstu tirgotājiem, kuri 
saskārās ar ārzemēs darbojošos neatkarīgu aģentu un tālākpārdevēju konkurenci, un, otrkārt, 
aizliedzot tīklam piešķirt atlaides atsevišķiem modeļiem. 
 
Apelācijas tiesa piekrita Konkurences tiesas analīzei tās lēmumā 03-D-66, atzīstot, ka uz 
pilnvarotajiem tirgotājiem attiecināms 1995. gada 28. jūnija Regulā 1475/95 noteiktais 
atbrīvojums (atbrīvojums attiecībā uz atsevišķiem ekskluzīviem vai selektīviem automobiļu 
izplatīšanas un apkopes līgumiem), jo tas neierobežo pilnvaroto tirgotāju, ārpustīkla 
izplatītāju un patērētāju komerciālo brīvību, bet, tieši otrādi, pozitīvi ietekmē konkurenci 
tādējādi, ka tiek uzturēts tīkla blīvums un piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, kā arī ievērojami 
samazinātas cenas. 
 
Apelācijas tiesa turklāt konstatēja, ka nav pierādīts, ka starp ražotāju un tā pilnvarotajiem 
tirgotājiem būtu bijusi noslēgta vienošanās nolūkā aizliegt tīklam piešķirt atlaides attiecībā uz 
atsevišķiem modeļiem. 
Kasācijas tiesa piekrita apelācijas tiesas veiktajai analīzei.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Strasbūras Reģiona tiesa, 2005. gada 3. februāris, Brasseries Kronenbourg SA 
 
Uzņēmums Brasseries Kronenbourg SA bija lauzis alus piegādes līgumu ar kafejnīcu Le 
Victor Hugo, pamatojoties uz to, ka kafejnīca nebija izpildījusi līguma noteikumus. 
Strasbūras Reģiona tiesa atzina, ka uz līgumu attiecināma grupveida atbrīvojuma Regula (EK) 
Nr. 2790/1999, ja Brasseries Kronenbourg tirgus daļa nepārsniedz 30 % no attiecīgā tirgus, 
pat ja līgumā noteiktais alus daudzums uzskatāms par pārmērīgu. 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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Tiesa atzina, ka, ja Brasseries Kronenbourg tirgus daļa būtu tāda, ka uz līgumu automātiski 
neattiektos regulā noteiktais atbrīvojums, kafejnīcas īpašnieka ziņā būtu pierādīt, ka līgums 
neatbilst atbrīvojuma nosacījumiem. Ar savu spriedumu tiesa pierādījumu trūkuma dēļ 
noraidīja kafejnīcas īpašnieka lūgumu atzīt līgumu par spēkā neesošu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 21. septembris, Jean-Louis David France 
 
Lūdzot apelācijas tiesai atzīt Jean-Louis David un Socovi franšīzes līgumā ietverto punktu par 
nelikumīgu, Socovi uzstāja, ka šā punkta likumīgums atbilstīgi Līguma 81. pantam jāpierāda 
Jean-Louis David. Tiesa konstatēja, ka nav pierādīts, ka Jean-Louis David izveidotais 
franšīzes tīkls var ietekmēt tirdzniecību Kopienā, kā arī, ka attiecīgais līguma punkts nav 
uzskatāms par smagu konkurences ierobežojumu, kas aizliegts ar atbrīvojumu regulām 
4082/88 un 2790/1999. 
 
Tiesa atstāja negrozītu Parīzes Komerctiesas 2003. gada 23. maija spriedumu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 8. jūnijs, LCJ Diffusion SA pret La Roche-Posay SA un 
Cosmétique Active France SNC 
 
Uzņēmums La Roche-Posay ražo ādas kopšanas produktus, ko tas pārdod ar selektīva 
izplatīšanas tīkla palīdzību, kurā ietilpst Cosmétique Active France. Ārpustīkla uzņēmums 
LCJ Diffusion, kam zemākas instances tiesa bija uzdevusi pārtraukt La Roche-Posay produktu 
tirdzniecību, vērsās apelācijas tiesā, lai tā atzītu, ka uz La Roche-Posay līgumiem nav 
attiecināms 81. panta 3. punkta atbrīvojums. 
 
Tiesa konstatēja, ka līgumos nav punktu, kas būtu aizliegti no grupveida atbrīvojumu Regulas 
(EK) Nr. 2790/1999 4. panta viedokļa, un ka minētajā regulā paredzētais atbrīvojums nekļūst 
nepiemērojams tikai tāpēc vien, ka pārsniegta tirgus daļas 30 % robeža no tirgus, kurš turklāt 
nav īstais aplūkojamais tirgus. 
 
Tiesa atstāja negrozītu zemākās instances tiesas spriedumu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Procesuālie jautājumi (pierādīšanas pienākums, piekritības jautājumi utt.) 

 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 15. jūnijs, Automobiles de Gap SA 
 
Automobiles de Gap SA iesniedza prasību, kurā apgalvoja, ka Automobiles Citro?n SA savos 
tirdzniecības līgumos ir noteicis pārmērīgi augstus noieta mērķus un ka tas ir novedis pie 
prasītāja maksātnespējas. 
 
Apelācijas tiesa atzīmēja, ka Regulā 123/85 par mehānisko transportlīdzekļu izplatīšanas 
līgumiem noteiktais atbrīvojums, atbilstīgi tā redakcijai vērā ņemamajā laikā, paredzēja, ka 
„1., 2. un 3. pantu piemēro, neskarot jebkādu tirgotājam uzliktu pienākumu līguma darbības 
teritorijā noteiktā laikā posmā censties pārdot noteiktu līguma preču minimālo daudzumu ..”, 
ja vien šo mērķu sasniegšanai noteiktie kritēriji nav bijuši neobjektīvi vai diskriminējoši. 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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Tiesa atzina, ka, konkrēti un objektīvi vērtējot, izraudzītā metode balstījās ne vien uz attiecīgā 
zīmola pārdošanas rezultātiem valsts un reģiona līmenī, bet arī uz attiecīgā tirgotāja 
iepriekšējiem pārdošanas rezultātiem. 
 
Tiesa atstāja negrozītu komerctiesas spriedumu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 22. aprīlis, JC Decaux SA apelācijas sūdzība pret 
Konkurences padomes 2004. gada 8. jūlija lēmumu 04-D-32. 
 
Konkurences tiesa saskaņā ar EK Līguma 82. pantu uzņēmumam Decaux bija uzlikusi naudas 
sodu EUR 700 000 apmērā par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā uz 
vides reklāmas izvietošanas iekārtu piegādi pašvaldību iestādēm. 
 
Parīzes Apelācijas tiesa noraidīja Decaux iebildumu, ka Konkurences padome šajā lietā esot 
pārkāpusi tās kompetenci, aizliedzot darbības, kas nebija minētas tai iesniegtajā sūdzībā. 
Saskaņā ar iedibināto judikatūru tiesa lēma, ka, ja Konkurences padomei iesniegta sūdzība, tai 
ir tiesības izskatīt visus faktus un darbības, kas ietekmē saistībā ar konkrēto sūdzību 
analizējamo tirgu, un tiesības izvērtēt izmeklēšanā atklātās darbības, ja tās attiecas uz to pašu 
priekšmetu vai ir ar tādu pašu iedarbību kā sūdzībā minētās, ieskaitot, ja šīs darbības ir 
turpinājušās pēc sūdzības iesniegšanas. 
 
Tiesa atstāja negrozītu Konkurences padomes lēmumu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 24. maijs, Digitechnic 
 
Parīzes Apelācijas tiesa izskatīja apelācijas prasību pret Konkurences padomes lēmumu (04-
D-76), noraidot datoru komplektētāja Digitechnic sūdzību pret Microsoft, kam ir dominējošs 
stāvoklis tirgū, kas aptver personālo datoru operētājsistēmas un birojiem paredzēto 
programmatūru. Konkurences padome bija konstatējusi, ka nav pierādīts, ka būtu atteikts 
izsniegt licences un veikta cenu diskriminācija. Tāpat Digitechnic netika likti šķēršļi tā 
komplektēšanas darbību veikšanai un cenu diskriminēšana bija attaisnota ar objektīviem 
iemesliem. 
 
Savukārt Apelācijas tiesa atzina, ka nevar izslēgt iespēju, ka Microsoft ir ļaunprātīgi 
izmantojis savu dominējošo stāvokli minētajos divos tirgos, vilcinoties izsniegt izplatīšanas 
licences datoru komplektētājiem un piemērojot tiem cenas, kurām nebija nekādas saiknes ar 
citiem iekārtu ražotājiem piemērotajām cenām. 
 
Tiesa atcēla Konkurences padomes lēmumu un nodeva lietu atpakaļ papildu izskatīšanai 
Konkurences padomē. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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Strasbūras Reģiona tiesa, 2005. gada 4. februāris, Brasseries Kronenbourg SA – valstu 
tiesām piekrīt Līguma 81. un 82. panta piemērošanas lietas 
 
Brasseries Kronenbourg bija lauzis alus piegādes līgumu ar JBEG sarl. JBEG lūdza tiesu 
apturēt tiesvedību un lūgt Eiropas Komisijas atzinumu par līguma atbilstību Līguma 
81. pantam. 
 
Tiesa JBEG prasību noraidīja, pamatojoties uz to, ka ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 6. pantu 
dalībvalstu tiesas ir pilnvarotas piemērot Līguma 81. pantu, un ka tām turklāt jāpiemēro 
Kopienas noteikumi, piemērojot valsts tiesību normas par konkurenci ierobežojošām 
darbībām un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 21. septembris, Jean-Louis David France 
 
Apelācijas tiesa lēma, ka nav pierādīts, ka Jean-Louis David izveidotais franšīzes tīkls var 
ietekmēt tirdzniecību Kopienā. Jebkurā gadījumā netika konstatēts, ka apstrīdētais līguma 
punkts, kas iemiesoja franšīzes līgumam raksturīgo intuitus personae principu un kura mērķis 
bija novērst to, ka ar speciālo profesionālo informāciju un sniegto atbalstu saistītās 
priekšrocības tieši izmantotu kāds konkurents, būtu uzskatāms par smagu konkurences 
ierobežojumu un tādējādi pārkāptu noteikumus, kas ietverti Komisijas 1999. gada 
22. decembra atbrīvojumu Regulā (EK) Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta 
piemērošanu franšīzes līgumiem. 
 
Parīzes Apelācijas tiesa atstāja negrozītu Parīzes Komerctiesas spriedumu. 
 
Parīzes Apelācijas tiesa, 2005. gada 26. janvāris un 16. februāris, Volkswagen 
 
Klods Petī (Claude Petit) un Rafaēls Petī (Raphaël Petit) iesūdzēja tiesā tīklu Volkswagen 
France par to, ka tas nepalīdzēja izturēt konkurenci, ko prasītājiem radīja Beļģijas 
Volkswagen tirgotāju paralēlais imports. 
 
Apelācijas tiesa atzina, ka saskaņā ar Līguma 81. pantu piegādātāja palīdzība un atbalsts sava 
tīkla dalībniekiem pati par sevi nav pretlikumīga darbība. Tomēr tā arī atzina, ka Volkswagen 
France nebija pienākums kompensēt cenu starpību starp šā tīkla cenām un citu dalībvalstu 
tirgotāju piemērotajām cenām. Līdz ar to tiesa apelācijas prasību noraidīja. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

2005. gada tiesas spriedumi, kuros piemērots Līguma 81. vai 82. pants 
 

Spriedums 81. pants 82. pants 

21.9.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise pret Jean-Louis David 
France SA 

X  

12.7.2005., Kasācijas tiesa,  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile pret 
Renault/Peugeot, atstāts negrozīts Konkurences padomes lēmums 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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28.6.2005., Kasācijas tiesa,  
Garage Gremeau SA pret Daimler Chrysler France SA 

X  

15.6.2005., Parīzes Apelācijas tiesa, 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé pret 
Automobiles Citro?n SA, apelācija 

X  

8.6.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
LCJ Diffusion SA pret La Roche Posay SA un Cosmétique Active 
France SA 

X  

24.5.2005., Parīzes Apelācijas tiesa, 
Digitechnic sarl pret Microsoft (lieta nav izlemta – Konkurences 
padomes lēmums atcelts un lieta nodota atpakaļ papildu 
izskatīšanai Konkurences padomē) 

 X 

12.4.2005., Parīzes Apelācijas tiesa, 
Export Press, apelācijas prasība noraidīta 

 X 

12.4.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
France Télécom un SFR pret Ténor, lēmums atcelts 

 X 

2.3.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
Kitch Moto sarl pret Suzuki France SA 

X  

22.2.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
JC Decaux SA, apelācijas prasība noraidīta 

 X 

4.2.2002., Strasbūras Reģiona tiesa, Kronenbourg pret JBEG sarl X  

3.2.2005., Strasbūras Reģiona tiesa, Kronenbourg pret Café le 
Victor Hugo sarl  

X  

26.1.2005. un 16.2.2005., Parīzes Apelācijas tiesa,  
Bellevue Auto SA, Klods Petī (Claude Petit) un Rafaēls Petī 
(Rapha?l Petit) pret Volkswagen France  

X  

Nīderlande 
Nīderlandes tiesas EK konkurences noteikumus ir piemērojušas tālāk minētajās lietās. Šajā 
sakarā jāpiemin, ka Nīderlandes tiesas interpretē EK Līguma 81.un 82. pantu arī tad, kad tās 
piemēro Nīderlandes Konkurences likumu, jo šis likums balstās uz EK konkurences 
noteikumiem. Roterdamas rajona tiesa savos spriedumos ir precizējusi, ka salīdzinājums ar 
Kopienas tiesībām ir vērā ņemams tikai materiālo tiesību piemērošanas gadījumā.  
 
1. Hāgas tiesa, 2005. gada 24. marts, 04/694 un 04/695, 04/695Marketing Displays 
International Inc. pret RV (civillieta) 
 
Šī lieta skāra trīs Amerikas šķīrējtiesas lēmumus, balstoties uz Nīderlandes Civilprocesa 
kodeksu un Ņujorkas līgumu. Lieta tika ierosināta, balstoties uz apelācijas prasību attiecībā uz 
Hāgas rajona tiesas spriedumu tiesvedībā par pagaidu noregulējumu (skat. EK 2004. gada 
ziņojumu, „2004. gada 27. maijs, KG/RK 2002-979 un 2002-1617, „Marketing Displays 
International Inc.” pret „VR Van Raalte Reclame B.V.””). Tiesa pirmām kārtām atsaucās uz 
spriedumu Eco Swiss lietā (C-126/97), kurā Eiropas Kopienu Tiesa atzina, ka EKL 81. pants 
pieder sabiedriskās kārtības noteikumiem. Tādējādi Hāgas tiesa var atcelt šķīrējtiesas 
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lēmumu, ja tas ir pretrunā sabiedriskās kārtības prasībām. Tiesa piekrita Hāgas rajona tiesas 
spriedumā konstatētajam, ka licences līgums ir pretrunā EKL 81. panta 1. punktam, un 
atteicās noteikt šķīrējtiesas lēmumus par izpildāmiem. Tiesa nevērtēja to, vai licences līgumi 
atbilst EKL 81. panta 3. punktā ietvertajiem kritērijiem, jo tā pieņēma, ka Regulai (EK) 
Nr. 1/2003 nav atpakaļejoša spēka. Citiem vārdiem, valsts līmeņa tiesa nevar noteikt 
atbrīvojumu no EKL 81. panta 1. punkta piemērošanas attiecībā uz līgumu, kas noslēgts pirms 
2004. gada 1. maija. 
 
2. Zvolles rajona tiesa, 2005. gada 4. aprīlis, 106345/KG ZA 05-92, velosipēdu veikals „A” 
pret Polar Electro Nederland B.V. (pagaidu noregulējuma lieta; civillieta) 
 
Šī lieta attiecās uz piegādātāja Polar lauzto izplatīšanas līgumu, jo izplatītājs „A” nepiekrita 
izplatīšanas sistēmas izmaiņām. Izplatītājs „A” vēlējās, lai Polar piegādātu savu produkciju 
saskaņā ar iepriekš piemēroto sistēmu. Izplatītājs „A” apgalvoja, ka Polar ir ļaunprātīgi 
izmantojis savu dominējošo stāvokli, pārkāpjot EKL 82. pantu un Nīderlandes Konkurences 
likuma 24. pantu. Izplatītājs „A” turklāt apgalvoja, ka, ja uzskatāms, ka Polar  izplatīšanas 
sistēma ir selektīva, tā neatbilst EKL 81. panta 3. punktā un regulā par grupveida 
izņēmumiem vertikālu vienošanos gadījumā noteiktajiem kritērijiem. Polar savukārt 
apgalvoja, ka tā izplatīšanas sistēma ir nevis selektīva, bet ekskluzīva.  
 
Tiesa, pirmkārt, norādīja, ka EKL 81. panta 1. punkts neattiecas uz līgumiem, kuriem nav 
ievērojamas ietekmes uz tirdzniecību (Eiropas Komisijas de minimis paziņojums). Otrkārt, 
tiesa lēma, ka šajā lietā nav piemērojams Nīderlandes Konkurences likuma 7. panta 1. punkts, 
kas ir līdzvērtīgs de minimis paziņojuma noteikumiem. Tālāk tiesa norādīja uz Komisijas 
paziņojumu par vertikāliem ierobežojumiem. Tiesa konstatēja, ka Polar nav sniedzis nekādus 
datus par savu tirgus daļu, tāpēc tā nevarēja atsaukties uz regulā par grupveida izņēmumiem 
vertikālu vienošanos gadījumā noteikto 30 % slieksni. Tā turklāt konstatēja, ka Polar nav 
pierādījis, ka tā izplatītāji var pārdot preces tikai noteiktā teritorijā, kā tas ir raksturīgs 
ekskluzīviem izplatīšanas līgumiem. Tiesa konstatēja, ka Polar nav pierādījis, ka tas izmanto 
ekskluzīvu izplatīšanas sistēmu, bet, tieši otrādi, sistēmai vairāk raksturīgas selektīvas 
izplatīšanas sistēmas iezīmes. Tā kā diez vai iespējams, ka Polar sistēma atbilst EKL 
81. panta 3. punkta un Nīderlandes Konkurences likuma 6. panta 3. punkta kritērijiem, tiesa 
secināja, ka Polar izplatīšanas sistēma ir pretrunā EK un Nīderlandes konkurences tiesībām. 
Tā kā izplatīšanas sistēmas maiņa bija iemesls izplatīšanas līguma laušanai un tā kā jaunā 
izplatīšanas sistēma ir pretrunā EK un Nīderlandes konkurences tiesībām, tika konstatēts, ka 
līguma laušana bija pretrunā Nīderlandes Civillikumam attiecībā uz taisnīguma principu. 
Tiesa uzlika Polar pienākumu piegādāt savu produkciju izplatītājam „A”, iekams iepriekšējais 
izplatīšanas lēmums nebūs izbeigts atbilstoši likumam. Tiesa nepauda savu atzinumu par to, 
vai Polar ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli. 
 
3. Amsterdamas tiesa, 2005. gada 23. jūnijs, 1974/04 KG, prasītājs pret Chevrolet Nederland 
B.V. (iepriekš – Daewoo Motor Benelux B.V.) (civillieta) 
 
Daewoo 2002. gadā likumīgi izbeidza līgumu ar prasītāju. Pēc tam prasītājs lūdza Daewoo, lai 
tas prasītāju atzīst par Daewoo pilnvarotu remontētāju. Daewoo šo lūgumu noraidīja, 
pamatojoties uz to, ka Daewoo un prasītāja darījumu attiecības bija tiktāl iedragātas, ka 
prasītājs nevar kvalificēties uz pilnvarota remontētāja statusu. Šajā lietā galvenais jautājums 
bija noskaidrot, vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1400/2002 Daewoo bija pienākums ar 
prasītāju noslēgt pilnvarota remontētāja līgumu. Tiesa piekrita Hārlemas rajona tiesas 
spriedumā konstatētajam, ka no Regulas (EK) Nr. 1400/2002 neizriet pienākums noslēgt 
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līgumu (skat. EK 2004. gada ziņojumu, „2004. gada 28. septembris, 103753/KG ZA 04-347, 
prasītājs pret „Daewoo Motor Benelux B.V.””). Tiesa arī atzina, ka Regula (EK) 
Nr. 1400/2002 neliedz Daewoo lauzt pilnvarota remontētāja līgumu. Tiesa tādējādi pauda 
viedokli, ka Daewoo jābūt iespējai atteikties no līguma slēgšanas ar prasītāju, tāpat kā tam ir 
iespēja lauzt pilnvarota remontētāja līgumu. Tā kā Daewoo un prasītāja darījumu attiecības 
bija tādā mērā iedragātas prasītāja vainas dēļ (piemēram, prasītājs divas reizes atteicās maksāt 
un atteicās iepirkt bijušos nomas automobiļus, par ko iepriekš bija panākta vienošanās), tiesa 
atzina, ka Daewoo atteikums slēgt līgumu ar prasītāju bija likumīgs.  

 
4. Utrehtas rajona tiesa, 2005. gada 3. novembris, 201038 KG ZA 05-911, PCA pret Peugeot 
Nederland N.V., (pagaidu noregulējuma lieta; civillieta) 
 
Peugeot Nederland ir Peugeot automobiļu importētājs Nīderlandē. Peugeot automobiļu 
izplatīšanas, remonta un apkopes uzdevumu veikšanai Peugeot ir izraudzījies ierobežotu 
skaitu izplatītāju un remontētāju. Lai veiktu Peugeot automobiļu remontu un apkopi, 
remontētājiem ir nepieciešama specifiska tehniskā informācija un Peugeot automobiļos 
uzstādītajai programmatūrai atbilstošas diagnosticēšanas iekārtas. Peugeot ir divas šādu 
iekārtu komplektācijas – visaptverošā sistēma (PPS) pilnvarotiem izplatītājiem un 
remontētājiem un sistēmas ierobežotā versija (PPRI) neatkarīgiem remontētājiem. PCA 
tirgotāji ir neatkarīgi remontētāji, kuri vēlējās gūt pieeju visaptverošajai sistēmai.  
 
Šajā lietā galvenais jautājums bija par to, vai Peugeot neatkarīgiem remontētājiem ir jāsniedz 
tādi pati informācija kā pilnvarotiem remontētājiem. Pirmkārt, Peugeot apgalvoja, ka Regulas 
(EK) Nr. 1400/2002 4. panta 2. punkta pārkāpums nozīmē tikai to, ka uz Peugeot līgumiem ar 
tā pilnvarotajiem izplatītājiem un remontētājiem vairs nav attiecināms minētajā regulā 
noteiktais atbrīvojums. Tomēr tiesa atzina, ka Regula (EK) Nr. 1400/2002 ir tieši 
piemērojama, kas nozīmē, ka Peugeot ir jāievēro regulas 4. panta 2. punktā noteiktie 
pienākumi.  
 
Otrkārt, Peugeot apgalvoja, ka tas nav pārkāpis Regulas (EK) Nr. 1400/2002 4. panta 
2. punktu, un atsaucās uz šīs regulas 26. apsvērumu. Tiesa atzina, ka PPS un PPRI sistēmas ir 
atzīstamas par zinātību (know-how) Regulas (EK) Nr. 1400/2002 izpratnē. Peugeot bija 
nelikumīgi liedzis konkrētajiem neatkarīgajiem remontētājiem pieeju visaptverošajai sistēmai. 
Tiesa uzskatīja šādu nelikumīgu atteikumu par ļaunprātīgas izmantošanas veidu tādā izpratnē, 
kā minēts regulas 26. apsvērumā. Tiesa atzina, ka Peugeot pret PCA tirgotājiem rīkojies 
nelikumīgi un ka Peugeot tiem jāsniedz visa nepieciešamā tehniskā informācija saskaņā ar 
minētās regulas 4. panta 2. punktu. 
 
5. Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas tiesa, 2005. gada 7. decembris, AWB 04/237 un 
04/249 9500, Secon Group B.V. / G-Star International B.V. pret NMa (administratīva lieta) 
 
Nīderlandes Konkurences iestāde uzņēmumam Secon bija uzlikusi naudas sodu par 
Nīderlandes Konkurences likuma 6. panta pārkāpumu (vispārējais karteļu aizliegums; 
noteikums līdzvērtīgs EKL 81. pantam). Savos vispārīgajos pārdošanas noteikumos Secon 
bija iekļāvis noteikumus par tālākpārdošanas aizliegumu, ieteikto minimālo tālākpārdošanas 
cenu un ieteiktās tālākpārdošanas cenas. Izskatot apelācijas sūdzību, Roterdamas tiesa lēma, 
ka Secon vispārīgie noteikumi ir pretrunā Nīderlandes Konkurences likuma 6. pantam. 
Savukārt Tirdzniecības un rūpniecības tiesa (tālāk tekstā – „Tiesa”) apelācijas lietā lēma, ka 
Nīderlandes Konkurences likuma 6. pants nav pārkāpts. 
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Tiesa pirmām kārtām vērtēja, vai starp Secon un tā izplatītājiem bija vienošanās un sapratne. 
Atsaucoties uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem lietās Sandoz un Adalat, Tiesa atzina, ka 
starp Secon un tā pircējiem bija sapratne. Otrkārt, Tiesa vērtēja, vai selektīvā izplatīšanas 
sistēma nebija nepilnīga, kas nozīmētu, ka tālākpārdošanas aizliegums nav konkurenci 
kropļojošs. Saskaņā ar Nīderlandes Konkurences likuma 12. un 13. pantu šā likuma 6. pants 
nav piemērojams līgumam, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti regulā par grupveida 
izņēmumiem vertikālu vienošanos gadījumā. Tiesa lēma, ka Secon neizmanto (nepilnīgu) 
selektīvu izplatīšanas sistēmu, jo uzņēmums nepierādīja, ka savus pircējus izvēlētos pēc 
objektīviem selektīviem kritērijiem, kas ir selektīvas izplatīšanas sistēmas galvenā iezīme. Tas 
nozīmēja, ka tālākpārdošanas aizliegumu atzina par konkurenci kropļojošu. Treškārt, Tiesa 
lēma, ka ieteiktās minimālās cenas arī kropļo konkurenci. Secon vispārīgajos pārdošanas 
noteikumos noteikts, ka pircējs nevar atkāpties no ieteiktajām minimālajām cenām, ja vien 
Secon nav devis savu piekrišanu. Saskaņā ar regulu par grupveida izņēmumiem vertikālu 
vienošanos gadījumā pircējiem jābūt iespējai brīvi noteikt tālākpārdošanas cenas. Visbeidzot, 
Tiesa vērtēja, vai līgumam bija ievērojama ietekme uz konkurenci (Volk Vervaecke lietas 
sprieduma izpratnē attiecībā uz ierobežojumu ietekmes novērtēšanā izmantojamiem 
kvantitatīviem kritērijiem). Tiesa atzina, ka ir jāņem vērā konkrētā situācija, kādā līgums 
noslēgts, jo īpaši uzņēmumu darbības ekonomiskais un juridiskais konteksts, konkrēto 
pakalpojumu veids, konkrētā tirgus struktūra un faktiskie apstākļi, kādā līgums darbojas. 
Tiesa konstatēja, ka Nīderlandes Konkurences iestāde nav pietiekami izvērtējusi konkrēto 
situāciju, kādā līgums darbojās, un nav pietiekami pamatojusi, kādēļ Secon apgalvojums, ka 
līgumam nav ievērojamas ietekmes uz konkurenci (ļoti maza tirgus daļa), atzīts par 
nepamatotu. Tiesa uzdeva Nīderlandes Konkurences iestādei pieņemt jaunu lēmumu. 
 

Austrija 
Karteļu tiesa kā viena no valsts konkurences iestādēm EKL 81. un 82. pantu piemēroja trīs 
nolēmumos, kuri ir nosūtīti Eiropas Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. pantu 
(skat. arī I.1.2. punktu). Visi šie nolēmumi tika pārsūdzēti un par visiem no tiem augstākas 
instances tiesas jau ir pasludinājušas galīgos spriedumus. 
 

Portugāle 
 
Portugāles Zobārstu asociācija 
Lisabonas Komerctiesa 2005. gada 9. decembrī pieņēma nolēmumu apelācijas lietā par 
Portugāles Konkurences iestādes lēmumu Portugāles Zobārstu asociācijas lietā. 
 
Tiesa piekrita Portugāles Konkurences iestādes konstatējumam, ka Portugāles Zobārstu 
asociācija bija noteikusi pienākumu, ka visiem Portugāles zobārstiem jāpiemēro vismaz 
minimālā maksa, tādējādi pārkāpjot EKL 81. pantu. Tomēr Tiesa atzina, ka Portugāles 
Zobārstu asociācija nav rīkojusies ļaunprātīgi, un sodu samazināja līdz EUR 50 000. Papildus 
tam Tiesa dažus rīcības kodeksa noteikumus pasludināja par spēkā neesošiem. Tiesa arī 
apstiprināja atbildētāja pienākumu publicēt nolēmuma kopsavilkumu Portugāles oficiālajā 
vēstnesī, valsts nozīmes laikrakstā, asociācijas tīmekļa vietnē un periodiskajā izdevumā.  
 
Portugāles Konkurences iestāde šo nolēmumu pārsūdzēja Lisabonas Apelācijas tiesā. 
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Zviedrija 
 
Komerctiesa 
 
Lieta Nr. 2005:5, VVS-Installatörerna pret Zviedrijas Konkurences iestādi,  
9.2.2005. 
Šajā lietā tika izskatīta apelācijas prasība pret Zviedrijas Konkurences iestādes lēmumu, kurā 
Zviedrijas santehnikas, apkures, dzesēšanas, elektrotehnisko un apšuvumu līgumdarbu veicēju 
asociācijai VVS-Installatörerna tiktu uzlikts naudas sods 5 miljonu Zviedrijas kronu apmērā, 
ja tā neizbeigtu piemērot cenrādi attiecībā uz konkrētās nozares biežāk izmantotajām precēm 
un pakalpojumiem. Ar to pašu lēmumu Zviedrijas Konkurences iestāde nolēma nepiešķirt 
individuālu atbrīvojumu attiecībā uz minētajām darbībām. Komerctiesa šo lēmuma daļu 
atcēla, balstoties uz Zviedrijas Konkurences likuma pārejas noteikumiem. Daļā par 
pretlikumīgas darbības aizliegumu Komerctiesa lēmumu atstāja negrozītu, bet uz trim 
mēnešiem atlika aizsardzības līdzekļa stāšanos spēkā.  
 
 
Lieta Nr. 2005:7, Zviedrijas Konkurences iestāde pret 5 naftas pārstrādes uzņēmumiem, 
22.2.2005. 
Zviedrijas Konkurences iestāde veica plašu izmeklēšanu, kuras rezultātā apstiprinājās 
aizdomas par naftas pārstrādes uzņēmumu karteļa pastāvēšanu Zviedrijā. Zviedrijas 
Konkurences iestāde 2000. gadā iesniedza prasību Stokholmas pilsētas tiesā pret Statoil 
Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB un Norsk Hydro Olje 
AB, prasot uzlikt naudas sodus par Zviedrijas Konkurences likuma 6. panta un EK Līguma 
81. panta pārkāpumu. Izmeklēšanas rezultāti liecināja, ka šo uzņēmumu pārstāvjiem 
1999. gada rudenī bija slepenas tikšanās nolūkā izplānot un īstenot vienošanos par cenām un 
atlaidēm. Šādi tika sarīkotas daudzas tikšanās, kā ieganstu uzdodot sarunas par kādu vides 
jautājumu. Šo tikšanos laikā uzņēmumi izstrādāja kopēju izmaksu samazināšanas stratēģiju, 
izmantojot atlaides. Komerctiesa atzina, ka minētie pieci uzņēmumi ir pārkāpuši Zviedrijas 
Konkurences likumu, un uzlika tiem naudas sodu kopsummā 112 miljonu Zviedrijas kronu 
apmērā.  
 
Komerctiesa neuzskatīja, ka šajā lietā būtu tieši piemērojamas Kopienas tiesības, jo nebija 
konstatēta ietekme uz tirdzniecību. Tiesa norādīja, ka, no vienas puses, saskaņotās darbības 
attiecās uz visu vienas dalībvalsts teritoriju un attiecīgajiem uzņēmumiem bija ļoti liela tirgus 
daļa, tādējādi, pēc tiesas viedokļa, vedinot secināt, ka kritērijs par ietekmi uz tirdzniecību ir 
izpildīts. Taču, no otras puses, uz pretēju secinājumu vedināja tas, ka minētās darbības skāra 
tikai vienu vienošanos par atlaidēm un ka informācijas apmaiņa notika tikai neilgu laiku. 
Tiesa atzina, ka attiecīgajos apstākļos konkrētajā tirgū darbojas dabiski tirdzniecības 
ierobežojumi, kuru rezultātā minētajām darbībām nevarēja būt tādas ietekmes uz tirgu, kā 
minēts EKL 81. pantā.  Vienlaikus Komerctiesa secināja, ka, pat ja tā būtu piemērojusi EKL 
81. pantu, lietas iznākums būtu bijis tāds pats.  
 
Komerctiesa noraidīja Zviedrijas Konkurences iestādes izmantoto naudas sodu aprēķina 
metodi, kas balstījās uz Komisijas pamatnostādnēm par naudas sodiem. Tiesa lēma, ka naudas 
sodi jāaprēķina, balstoties uz valsts tiesību aktiem, nevis pamatā balstoties uz Komisijas 
izmantoto metodi.   
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Lieta Nr. 2005:27, FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. pret Zviedrijas Konkurences 
iestādi un Civilās aviācijas pārvaldi (Luftfartsverket), 30.8.2005. 
Šajā lietā tika izskatīta apelācijas prasība pret Zviedrijas Konkurences iestādes lēmumu, kurā 
bija konstatēts, ka attiecībā uz Ārlandas lidostu apkalpojošo autobusu pakalpojumiem 
piemērotā piekļuves sistēma un maksa nav kvalificējama kā Civilās aviācijas pārvaldes 
(Luftfartsverket) dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.  Komerctiesa atzina, ka nevar 
izslēgt iespēju, ka šāda apkalpošanas maksas sistēma varētu būt uzskatāma par 
Luftsfartsverket dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, un tādējādi lēma par labu 
prasītājam.  
 
Komerctiesa konstatēja, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, jāpiemēro EKL 82. pants. Tiesa 
secināja, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem veiktais novērtējums atbilst EKL 82. panta garam 
un ka tādējādi EKL 82. panta piemērošana dotu tādu pašu rezultātu, kā tam līdzvērtīgā 
Zviedrijas Konkurences likuma panta (19. panta) piemērošana.  
 
 
Lieta Nr. 2005:29, B2 Bredband Holding AB pret TeliaSonera AB a., 1.11.2005. 
B2 Bredband Holding AB apgalvoja, ka TeliaSonera ir ļaunprātīgi izmantojis savu 
dominējošo stāvokli fiksētā tīkla sakaru pakalpojumu abonēšanas tirgū, jauniem platjoslas 
pakalpojumu klientiem piedāvājot zemākas cenas par fiksētā tīkla pakalpojumiem (jaukta 
pakalpojumu sasaiste). Komerctiesa atzina, ka B2 Bredband Holding AB nav pierādījis, ka 
TeliaSonera konkrētajā tirgū ir dominējošs stāvoklis.  
 

Apvienotā Karaliste 

Procesuālie jautājumi (pierādīšanas pienākums, piekritības jautājumi utt.) 

BHB Enterprises plc pret Victor Chandler (International) Ltd, Augstā tiesa, 
tiesnesis Ledijs (Laddie), 2005. gada 27. maijs 
 
Pienācīgā detalizācijas pakāpe prasībā par iespējamu 82. panta pārkāpumu 
 
Prasītājam ir piešķirtas pilnvaras administrēt Lielbritānijas zirgu skriešanās sacīkstes, un šā 
uzdevuma veikšanai tas cita starpā apkopo datus, kas saistīti ar zirgu skriešanās sacīkstēm. 
Atbildētājs ir Lielbritānijas bukmeikers. Atbildētājs pārstāja maksāt licences maksu par 
prasītāja zirgu skriešanās sacīkšu datiem, apgalvojot, ka prasītāja datu bāzes tiesības ir 
izbeigušās EKT sprieduma rezultātā un ka tādējādi licences līgums nav spēkā. Prasītājs 
apgalvoja, ka atbildētājs tam ir parādā vairāk nekā GBP 200 000, kā arī draudēja, ka liks 
trešajai pusei – attiecīgo datu pārsūtītājam – pārtraukt datu piegādi atbildētājam. Prasītājs 
vērsās tiesā par līguma pārkāpumu. 
 
Atbildētājs cita starpā lūdza tiesas atļauju grozīt savus paskaidrojumus un pretprasību tā, lai 
cita starpā varētu prasīt atzīt, ka prasītājs ir ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli, 
tādējādi pārkāpjot EK Līguma 82. pantu un 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā 
noteikto aizliegumu.  Konkrēti, atbildētājs vēlējās, lai tiku atzīts, ka prasītājam bija 
dominējošs stāvoklis Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkšu pirmssacīkšu datu 
piegādes tirgū, ka šie dati ir būtiski svarīgi jebkuram bukmeikeram, kas darbojas ar 
Apvienotās Karalistes profesionālajām zirgu skriešanās sacīkstēm, un ka prasītāji ir 
ļaunprātīgi izmantojuši savu dominējošo stāvokli, nosakot īpaši augstas cenas par šiem datiem 
un piedraudot veikt tādus pasākumus, kuru rezultātā šie dati netiktu piegādāti. 
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Tiesa atzina, ka ierosinātajos grozījumos argumentu izklāsts nebija pienācīgi noformēts. 
Saskaņā ar angļu civilprocesa noteikumiem prasības pieteikumā jābūt precīzi formulētiem 
faktiem, uz kuriem šī puse balstās. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja tiek celta prasība par 
krāpšanu, prasības pieteikuma izklāstam jābūt detalizētākam. Tiesa atzina, ka šis pēdējais 
princips piemērojams arī prasības pieteikumiem par 81. un 82. panta pārkāpumiem un tiem 
līdzvērtīgiem vietējo konkurences noteikumu pārkāpumiem. Konkrēti, tiesa atzina, ka, 
iesniedzot prasības pieteikumu par 82. panta un tam līdzvērtīgā vietējā likuma II nodaļā 
noteiktā aizlieguma pārkāpumu, no prasītāja sagaidāma īpaši rūpīga pieeja. Tiesa norādīja, ka 
lietas, kurās izskata šāda veida prasības, var novest pie ilgstošas un dārgas tiesvedības. Līdz ar 
to, tikai ar prasības pieteikumā ietvertu apgalvojumu, ka izdarīts pārkāpums, nepietiek. Pusei, 
kas ceļ šādu prasību, ir skaidri un kodolīgi jāizklāsta galvenie fakti, uz kuriem prasība balstās. 
Šajā konkrētajā gadījumā ierosinātajos grozījumos nebija izklāstīts pamatojums tam, kāpēc 
prasītāja piemērotās cenas uzskatāmas par nepamatoti augstām pretstatā vienkārši augstām. 
 
Turklāt tiesa uzskatīja, ka prasībā ierosināto grozījumu izklāsts nav pietiekami argumentēts, 
lai būtu iespējams apmierināt šo prasību. Tiesa uzskatīja, ka lietā par iespējami nepamatoti 
augstām cenām novērtējamā būtiska vieta būtu konkrētās preces vai pakalpojuma vērtības 
analīzei gan no pārdevēja, gan pircēja viedokļa. Atbildētāja pieejā tas absolūti nebija ņemts 
vērā. Atbildētājs vienkārši salīdzināja cenas ar iegādes vai ražošanas izmaksām. Tiesa pauda 
viedokli, ka atbildētājs ir ignorējis to, ka jāpierāda, ka cenas ir netaisnīgas, un ir aplūkojis 
tikai jautājumu, vai tās ir augstas. 
 
Līdz ar to tika noraidīts lūgums atļaut grozīt prasības pieteikumu, iekļaujot tajā punktu par 
iespējamu 82. panta un II nodaļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu.  
 
AtTheRaces Ltd un citi pret British Horseracing Board Ltd un citiem, Augstā tiesa, 
priekšsēdētāja vietnieks, 2005. gada 15. jūlijs 
 
Prasītāji nodrošina Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkšu translācijas, interneta un 
citus audiovizuālos pakalpojumus. Tie ieguva tiesības attiecībā uz noteiktiem Apvienotās 
Karalistes hipodromiem, kas deva tiem iespēju veidot audiovizuālas pārraides par zirgu 
skriešanās sacīkstēm. Skatītājiem tika piedāvāts arī slēgt derības par šīm sacīkstēm, 
izmantojot internetu vai satelītu televīzijas interaktīvos pakalpojumus.  
 
Atbildētājiem pieder un tie pārvalda datorizētu datu bāzi, kurā apkopots ievērojams daudzums 
datu par Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkstēm.  Būtiska datu bāzes daļa ir 
pirmssacīkšu dati, kuri atšķiras no sacīkšu datiem (pie pēdējiem pieskaitāma informācija par 
zirgiem, kuri nepiedalās sacīkstēs, un par sacīkšu rezultātiem). Prasītāju audiovizuālo 
pakalpojumu ietvaros klientiem un iespējamiem derību slēdzējiem tiek piedāvāti 
priekšsacīkšu dati, kas tiek iegūti no atbildētāja datu bāzes.  
 
Tiesas procesā prasītāji apgalvoja, ka atbildētājiem faktiski ir monopolstāvoklis attiecībā uz 
pirmssacīkšu datu piegādi Apvienotās Karalistes zirgu sacīkstēs iesaistītajiem, kuriem 
nepieciešama šī informācija, jo īpaši bukmeikeriem un zirgu sacīkšu atspoguļotājiem – TV 
kanālu producentiem un tīmekļa vietnēm. Prasītāji turklāt apgalvoja, ka atbildētāji centās 
uzspiest pirmssacīkšu datu piegādes noteikumus un draudēja panākt šo datu piegādes 
pārtraukšanu prasītājiem, tādējādi ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli un 
pārkāpjot 82. pantu un 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā noteikto aizliegumu, kas 
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ietverts 18. pantā. Galvenais prasības priekšmets bija pārmērīgas, netaisnīgas un 
diskriminējošas cenas.  
 
Prasītāji arī lūdza pagaidu noregulējumu, lai novērstu to, ka atbildētāji pārtrauc pirmssacīkšu 
datu piegādi. 
 
Tiesa noteica, ka tai jāizvērtē, vai prasītājam ir pietiekams pamats prasības celšanai un vai 
prasītājam ar šo prasību ir reālas izredzes uzvarēt. Izskatot šos jautājumus, tiesai bija jācenšas 
izvairīties no situācijas, ka tā veiktu „minitiesvedību”. Ņemot to vērā, tiesa atzina, ka daudzi 
strīda aspekti, īpaši attiecībā uz objektīvu pamatojumu, saistās ar sarežģītiem faktu un 
juridiskiem jautājumiem un par tiem nevar lemt, balstoties uz tādu pieteikumu, kāds tika 
iesniegts. Līdz ar to tiesa nevarēja secināt, ka prasītājiem nav bijis pietiekama pamata prasības 
celšanai vai ka šajā lietā nebūtu reālas izredzes uzvarēt. Tādējādi tika noraidīts lūgums par 
lietas izbeigšanu vai vienkāršotu procedūru saistībā ar apgalvojumu par dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu.  
 
Tiesa arī atzina, ka interešu līdzsvara un esošā stāvokļa saglabāšanas nolūkā nosakāms 
pagaidu noregulējums. Tiesa uzskatīja, ka, ja tiktu pārtraukta pirmssacīkšu datu piegāde 
prasītājiem, tādējādi radītos uzņēmējdarbības zaudējumus prasītajiem nevarētu pienācīgi 
atlīdzināt tikai ar naudu. Svaiga un precīza informācija ir vienlīdz svarīga gan bukmeikeriem, 
gan derību slēdzējiem. Turklāt arī iemesli, kas tika minēti, noraidot lūgumu par lietas 
izbeigšanu vai vienkāršotu procedūru attiecībā uz konkrēto prasību, apstiprināja to, ka ir 
pietiekams pamats noteikt pagaidu noregulējumu.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP un citi pret Expansys UK Limited, Augstā tiesa, 
tiesnesis Ledijs, 2005. gada 15. jūlijs 
 
Pietiekamas saiknes trūkums starp iespējamo pārkāpumu un intelektuālā īpašuma tiesību 
izmantošanu, kā rezultātā pieņemts spriedums vienkāršota tiesas procesa ceļā 
 
Prasītāji savā prasībā par reģistrētas preču zīmes pārkāpumu lūdza veikt vienkāršotu 
tiesvedību. Prasītāji ražo un pārdod elektroniskus personālos plānotājus ar preču zīmēm HP 
un iPAQ. Atbildētāji ir elektronisku iekārtu tālākpārdevēji internetā, un tie iepirka prasītāja 
personālos plānotājus Āzijā un piedāvāja tos pārdot un pārdeva Apvienotajā Karalistē. 
Prasītāji apgalvoja, ka tādējādi tika pārkāptas prasītāja reģistrētās preču zīmes un ka attiecībā 
uz šo prasību nebija reālu un ticamu aizstāvēšanās iespēju. 
 
Atbildētāji cita starpā apgalvoja, ka, tā kā prasītāju rīcība, iespējams, bija vērsta pret 
konkurenci, prasītājiem nebija tiesību atsaukties uz savām reģistrētajām preču zīmēm attiecībā 
uz citādi nelikumīgu preču zīmes preču importu. Konkrēti, atbildētāji apgalvoja, ka HP, 
pirmais prasītājs, ļaunprātīgi izmanto dominējošu stāvokli, nosakot savu personālo plānotāju 
cenas. 
 
Saskaņā ar angļu civilprocesa noteikumiem vienkāršotu tiesvedību var veikt, ja atbildētājam 
nav reālu izredžu veiksmīgi aizstāvēties pret iesniegto prasību un ja nav citu pārliecinošu 
iemeslu lietas vai jautājuma izskatīšanai parastā tiesas procesā. Piemērojot šos kritērijus 
atbildētāja izvirzītajiem argumentiem attiecībā uz konkurences likumu, tiesa pieņēma, ka šajā 
gadījumā ir vismaz iespējams, ka noticis konkurences noteikumu pārkāpums (lai gan prasītājs 
enerģiski apstrīdēja visus ar šo pieņēmumu saistītos elementus). Tomēr tiesa norādīja, ka tas 



 71

būtu vērā ņemams aizstāvībā pret prasību tikai tad, ja būtu būtiska saikne starp šo pārkāpumu 
un prasītāju iesniegtās prasības pamatojumu. 
 
Tiesa konstatēja, ka šādas saiknes nebija. Tiesa norādīja, ka, pat ja būtu notikusi dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (ko prasītāji atkal noliedza), aizliegta ir šā stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana, nevis pats dominējošais stāvoklis vai tā izmantotāja spēja turpināt 
darboties konkrētajā tirgū un izmantot savas īpašumtiesības. Tādējādi, ja tiesas procesā tiktu 
konstatēts, ka notikusi cenu noteikšana, kā to apgalvoja atbildētājs, prasītājiem būtu likts 
izbeigt šo cenu noteikšanu. Tomēr tas neliegtu prasītājiem izmantot savas preču zīmju 
tiesības, jo šīs tiesības nenosaka, vai tie ir noteikuši cenas Apvienotajā Karalistē un kādā 
veidā tie to ir darījuši.  Līdz ar to nebija reālas iespējas, ka, pat ja tiktu apstiprināts atbildētāja 
apgalvojums par pārkāpumu, atbildētājs to varētu izmantot, aizstāvoties pret prasītāja celto 
prasību. Citu pārliecinošu iemeslu tam, lai lieta tiktu izskatīta parastā tiesas procesā, nebija. 
Līdz ar to tiesa, noraidījusi citus strīda punktus, kas neattiecās uz konkurences tiesībām, 
apmierināja prasītāju prasību vienkāršotas tiesvedības ceļā. 
 
Sportswear Company Spa un Four Marketing Ltd pret Sarbeet Ghattaura (tirdzniecības 
nosaukums GS3) un Stonestyle Ltd, Augstā tiesa, 
tiesnesis Vorens (Warren), 2005. gada 3. oktobris 
 
Pietiekamas saiknes trūkums starp iespējamo pārkāpumu un intelektuālā īpašuma tiesību 
izmantošanu – pietiekams pamats uz konkurences tiesībām balstīto paskaidrojumu argumentu 
noraidīšanai   
 
Tiesai preču zīmes pārkāpuma lietā bija jāvērtē prasītāja lūgums noraidīt atbildētāja 
paskaidrojumus punktus, kuros bija norādīts uz iespējamu 81. panta 1. punkta pārkāpumu.  
Konkrētajā lietā prasītāji bija vadošas sporta apģērbu preču zīmes īpašnieks un šīs zīmes 
apģērbu izplatītāji. Prasītāji cēla prasību pret atbildētājiem par to, ka tie pārdeva apģērbus ar 
prasītāja preču zīmi, kuriem bija sabojāts marķējums un / vai sabojātas vai nogrieztas birkas. 
Marķējumā iekļauj „apģērba kodu” ar informāciju par pasūtījumu un tā apjomu, kas 
Sportswear dod iespēju noskaidrot, kuram no izplatītājiem un klientiem konkrēts apģērba 
gabals sākotnēji pārdots. Lai gan prasītāji nenoliedza, ka pārdotie apģērbi bija autentiska 
prece, tie tomēr apgalvoja, ka, neraugoties uz tiesību izlietojuma principu, saskaņā ar 
Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par preču zīmēm tie var iebilst pret preču zīmes preču 
tālākpārdošanu, pamatojoties uz to, ka apģērbs it kā bija bojātā stāvoklī.  
 
Atbildētāji aizstāvībai izmantoja vairākus argumentus, ieskaitot apgalvojumu, ka atsevišķi 
prasītāju starpā noslēgtie izplatīšanas līgumi bija pretrunā 81. panta 1. punktam. Tie turklāt 
apgalvoja, ka attiecīgie Apvienotās Karalistes noteikumi par preču zīmju tiesībām, saskaņā ar 
kuriem preču zīmes īpašnieks noteiktos gadījumos var iebilst pret preču tālākpārdošanu, ir 
jāinterpretē, ņemot vērā 81. panta 1. punktu. Atbildētāji uzskatīja, ka patiesais iemesls 
prasības celšanai par preču zīmes pārkāpumu bija piespiest atbildētājus saglabāt apģērbu 
kodus, tādējādi prasītājiem dodot iespēju identificēt personas, kam prasītāji sākotnēji 
piegādājuši konkrētos apģērbus. Atbildētāji apgalvoja, ka šādā veidā prasītājiem būtu 
iespējams pārtraukt piegādes un līdz ar to iznīcināt atbildētāja uzņēmumu. 
 
Prasītājs iebilda pret paskaidrojumos ietvertajiem argumentiem, kas balstījās uz konkurences 
noteikumiem, divu iemeslu dēļ: 1) nebija izteikti argumenti attiecībā uz kritēriju par ietekmi 
uz tirdzniecību starp dalībvalstīm un 2) pat ja varētu pierādīt 81. panta 1. punkta pārkāpumu, 
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tas pietiekamas saiknes trūkuma dēļ nebūtu ņemams vērā aizstāvībā pret prasību par preču 
zīmes pārkāpumu. 
 
Tiesa neuzskatīja, ka būtu nepieciešams sīki apsvērt jautājumu par ietekmi uz tirdzniecību 
starp dalībvalstīm, lai gan atbildētājs minētā trūkuma novēršanai bija iesniedzis grozījumus un 
sīku informāciju – tiesas viedoklis bija tāds, ka tas ir tikai viens no strīda elementiem. Toties 
jautājumam par saiknes esību tiesa pievērsās sīkāk. 
 
Lai gan tiesa atzina, ka attiecībā uz strīda priekšmetu varētu būt vērā ņemama Kopienas 
judikatūra brīvas preču aprites principa jomā, tā atzina, ka šajā lietā 81. panta 1. punkts nav 
piemērojams. Tiesa atzina, ka, neatkarīgi no tā, vai par Kopienas konkurences tiesību 
pārkāpumu uzskatāms vai nav uzskatāms tas, ka preču zīmes tiesības izmanto nolūkā novērst 
to, ka tirgotāji piegādā preces personām, kas veic paralēlo tirdzniecību, šim jautājumam nav 
nozīmes attiecībā uz argumentiem par to, vai, veicot šādas darbības, prasītāji bija tādas 
vienošanās dalībnieki, kas uzskatāma par 81. panta 1. punkta pārkāpumu. Tiesa uzskatīja, ka, 
ja atbildētājiem ir taisnība, apgalvojot, ka tirgus ir mākslīgi sadalīts, tiem varētu būt labi 
aizstāvības argumenti prasībā par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu, taču šiem argumentiem 
nebūtu nekāda sakara ar 81. panta 1. punktu. Turklāt, ja atbildētāju vienīgais piemērotais 
arguments no Kopienas tiesībām būtu 81. panta 1. punkts, tad, pēc tiesas viedokļa, arī 
81. panta 1. punkts tiem diez vai īpaši palīdzētu.  
 
AtTheRaces Ltd un citi pret British Horseracing Board Ltd un citiem, Augstā tiesa, 
tiesnesis Etertons (Etherton), 2005. gada 21. decembris 
 
Prasītāji nodrošina Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkšu translācijas, interneta un 
citus audiovizuālos pakalpojumus. Tie ieguva tiesības attiecībā uz noteiktiem Apvienotās 
Karalistes hipodromiem, kas deva tiem iespēju veidot audiovizuālas pārraides par zirgu 
skriešanās sacīkstēm. Skatītājiem tika piedāvāts arī slēgt derības par šīm sacīkstēm, 
izmantojot internetu vai satelītu televīzijas interaktīvos pakalpojumus.  
 
Atbildētājiem pieder un tie pārvalda datorizētu datu bāzi, kurā apkopots ievērojams daudzums 
datu par Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkstēm. Būtiska datu bāzes daļa ir 
pirmssacīkšu dati, kuri atšķiras no sacīkšu datiem (pie pēdējiem pieskaitāma informācija par 
zirgiem, kuri nepiedalās sacīkstēs, un par sacīkšu rezultātiem). Prasītāju audiovizuālo 
pakalpojumu ietvaros klientiem un iespējamiem derību slēdzējiem tiek piedāvāti 
priekšsacīkšu dati, kas tiek iegūti no atbildētāja datu bāzes.  
Tiesas procesā prasītāji apgalvoja, ka atbildētājiem faktiski ir monopolstāvoklis attiecībā uz 
pirmssacīkšu datu piegādi Apvienotās Karalistes zirgu sacīkstēs iesaistītajiem, kuriem 
nepieciešama šī informācija, jo īpaši bukmeikeriem un zirgu sacīkšu atspoguļotājiem – TV 
kanālu producentiem un tīmekļa vietnēm. Prasītāji turklāt apgalvoja, ka atbildētāji centās 
uzspiest pirmssacīkšu datu piegādes noteikumus un draudēja panākt šo datu piegādes 
pārtraukšanu prasītājiem, tādējādi ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli un 
pārkāpjot 82. pantu un 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā noteikto aizliegumu, kas 
ietverts 18. pantā. Galvenais prasības priekšmets bija pārmērīgas, netaisnīgas un 
diskriminējošas cenas. Atsevišķi strīda elementi jau tika atrisināti pirms lietas iztiesāšanas. 
Tāpēc spriedums attiecās tikai uz prasītāju piedāvātajiem pari-mutuel pool un fixed-odds 
betting  pakalpojumiem. 
 
Tiesa secināja, ka konkrētais tirgus ir Apvienotās Karalistes pirmssacīkšu datu piegādes tirgus 
zirgu sacīkstēs iesaistītajiem, kuriem šī informācija nepieciešama savu pakalpojumu 
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sniegšanai klientiem (jo īpaši bukmeikeri un ar zirgu sacīkstēm saistītie TV kanālu producenti 
un tīmekļa vietnes). Tiesa uzskatīja, ka šādu secinājumu apstiprina arī SSNIP (saīsinājums 
angļu valodā: neliels, bet nozīmīgs un pastāvīgs cenu pieaugums) kritēriju piemērošana. Tiesa 
uzskatīja, ka tiesas procesa kontekstā ģeogrāfiskais tirgus, papildus Apvienotajai Karalistei un 
Īrijai, ietver visas valstis, bet, ja tas būtu nepareizi un par ģeogrāfisko tirgu būtu uzskatāma 
visa pasaule, tas nekādi neietekmētu lietas iznākumu.  
 
Tālāk tiesa konstatēja, ka BHB minētajā tirgū ir dominējošs stāvoklis. Tiesa atzina, ka 
atbildētāji ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli tirgū, piedraudot pārtraukt 
pirmssacīkšu datu piegādi prasītājiem, lai gan prasītāji bija atbildētāju pastāvīgie klienti un 
atbildētāju kontrolētie pirmssacīkšu dati ir būtiski svarīgi, jo bez tiem atbildētāji tiktu izspiesti 
no tirgus.  Tiesa uzskatīja, ka šādai atbildētāju rīcībai nebija nekāda objektīva pamata.  Tiesa 
uzskatīja, ka tam, ka prasītāji un atbildētāji nav konkurenti, nav nozīmes.  Savas ierosinātās 
cenas, ko prasītāji bija atteikušies pieņemt, atbildētāji centās pamatot, apgalvojot, ka tās 
atspoguļo saprātīgu prasītāju ārvalstu klientiem piemērojamu maksu – citādi šie klienti 
pakalpojumu saņemtu bez maksas –, kas tiek iekasēta ar prasītāju starpniecību. Tiesa atzina, 
ka šāds apraksts nav pareizs ne pēc būtības, ne pēc formas –  gan pēc būtības, gan pēc formas 
šīs maksas sedzējs bija prasītājs.  Tiesa arī atzina, ka cenas, kas bija ierosinātas pirms 
tiesvedības sākuma, bija netaisnīgi augstas un diskriminējošas attiecībā pret prasītājiem.  
Papildus tam atbildētāji vēl pēc tiesvedības sākuma turpināja uzstāt, ka prasītājiem no 
atbildētājiem jāsaņem intelektuālā īpašuma licence, lai gan prasītāji, izmantojot atbildētāju 
pirmssacīkšu datus, nepārkāpa nekādas atbildētāju intelektuālā īpašuma tiesības. 
 
Konkrētāk, cenas, ko atbildētāji piemēroja prasītājiem līdz tiesvedības sākumam, bija 
pārmērīgi augstas un netaisnīgas, un līdz ar to nozīmēja, ka atbildētājs ļaunprātīgi izmanto 
savu dominējošo stāvokli tirgū, jo cenas bija ievērojami augstākas par pirmssacīkšu datu 
ekonomisko vērtību un tām pamatā nebija nekāda cita attaisnojuma. Ņemot vērā lietas faktus, 
datu ekonomisko vērtību noteica, balstoties to, cik atbildētājiem bija izmaksājusi datu bāzes 
izveide (aptuveni GBP 5 miljoni), papildus ierēķinot saprātīgu peļņas normu. Prasītājiem 
piemērojamās cenas, ko ierosināja atbildētāji, tik lielā mērā pārsniedza jebkādus izmaksu 
sadales apsvērumus attiecībā uz prasītājiem, ka tās bija nepārprotami kvalificējamas kā 
pārmērīgi augstas.  
 
Tiesa papildus tam arī norādīja, ka, ja nav sabiedrisko interešu argumentu saskaņā ar EKL 
86. pantu vai 1998. gada Konkurences likuma 3. papildinājuma 4. punktu (kas atbilst EKL 
86. panta 2. punktam), lietas iznākumu neietekmētu tas, ja šajā lietā atbildētājiem par sliktu 
pieņemtam nolēmumam būtu nopietnas sekas attiecībā uz valdības un atbildētāju 
priekšlikumiem un plāniem modernizēt Apvienotās Karalistes zirgu skriešanās sacīkšu tirgu, 
„komercializējot” atbildētāja aktīvus un aizstājot bukmeikeriem piemērojamo valsts nodevu.  
Tāpat tiesa uzskatīja, ka 82. panta un 1998. gada Konkurences likuma II nodaļā noteiktā 
aizlieguma pareizu piemērošanu nekādi neietekmētu tas, ka atbildētājiem, izdarot savus 
priekšlikumus prasītājiem, motivācija drīzāk bija plašāku interešu aizstāvēšana Apvienotās 
Karalistes zirgu skriešanās sacīkšu jomā, nekā privātas peļņas gūšana.  
 
Līdz ar to tiesa lēma par labu prasītājiem un aicināja tos iesniegt priekšlikumus par piemērotu 
kompensāciju. 
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