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1. IEVADS 

1. Augstākās tiesas lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ietver trīs jautājumus par 

attiecībām starp uzņēmumiem piemērojamiem konkurences noteikumiem un valsts 

atbalsta noteikumiem. 

2. Šie jautājumi izriet no tiesvedības, kurā Starptautiskā lidosta “Rīga” (“lidosta”) pārsūdz 

Konkurences padomes 2012. gada 10. februāra lēmumu, ar kuru tika konstatēts, ka 

Starptautiskā lidosta “Rīga”, piemērojot saviem klientiem diskriminējošas cenas, ir 

pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 102. pantu, un lidostai 

tika noteikts samaksāt naudas sodu un izbeigt pārkāpumu. 

3. Eiropas Komisijai (“Komisija”) ir tas gods Tiesai iesniegt sekojošos apsvērumus. 

2. TIESISKAIS KONTEKSTS 

Eiropas Savienības tiesības 

4. Līguma 102. pantā ir noteikts: 

“Vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis iekšējā tirgū vai 

būtiskā tā daļā, šāda stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta kā nesaderīga ar 

iekšējo tirgu un tiktāl, ciktāl tā var iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

Stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var jo īpaši izpausties kā: 

... 

c) atšķirīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirdzniecības 

partneriem, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus.” 

5. Saskaņā ar Līguma 103. pantu Padome ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 1/2003, lai 

īstenotu Līguma 101. un 102. pantā izklāstītos principus.1 Minētajā regulā ir paredzēts, 

ka Komisijai, valstu konkurences iestādēm un valstu tiesām ir pilnvaras piemērot 

Līguma 101. un 102. pantu.2 

                                                 
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, 

kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.). 
2 Šīs pilnvaras ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1/2003 4., 5., un 6. pantā. 
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6. Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā ir noteikts: 

“5. pants 

Dalībvalstu konkurences iestāžu pilnvaras 

Dalībvalstu konkurences iestādēm ir pilnvaras piemērot Līguma 81. un 82. pantu 

atsevišķos gadījumos. Šim nolūkam tās pēc savas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata var 

pieņemt lēmumus, ar kuru: 

— pieprasa izbeigt pārkāpumu, 

— nosaka pagaidu pasākumus, 

— pieņem saistības, 

— uzliek soda naudas, periodiskus soda maksājumus vai jebkādu citu sodu, kas 

paredzēts to valstu tiesību aktos. 

Ja, pamatojoties uz konkurences iestāžu rīcībā esošo informāciju, netiek izpildīti 

aizlieguma nosacījumi, tās līdzīgi var lemt, ka nav pamata tālākai rīcībai no to puses.” 

7. Līguma 107. panta 1. punktā ir noteikts: 

“Ja vien Līgumos nav noteikts citādi, jebkurš atbalsts, ko piešķir dalībvalsts vai ko 

jebkādā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences 

izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču 

ražošanai, ciktāl tāds atbalsts ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, tiek uzskatīts par 

nesaderīgu ar iekšējo tirgu.” 

8. Līguma 108. panta 3. punktā ir noteikts: 

“Visi plāni piešķirt vai mainīt atbalstu ir jādara zināmi Komisijai laikus, lai Komisija 

varētu iesniegt savas piezīmes. Ja Komisija atzīst, ka, ievērojot 107. pantu, šādi plāni 

nav saderīgi ar iekšējo tirgu, tā nevilcinoties sāk 2. punktā paredzēto procedūru. 

Attiecīgā dalībvalsts nesāk īstenot pašas ierosinātos pasākumus, kamēr šī procedūra 

nav beigusies ar galīgo lēmumu.” 
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9. Saskaņā ar Līguma 109. pantu Padome ir pieņēmusi Regulu (ES) Nr. 2015/1589, ar ko 

nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma 108. panta piemērošanai.3  

10. Visbeidzot, jāatzīmē, ka tagad lidostas maksas tiek regulētas Eiropas Savienības līmenī 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/12/EK4. Minētā direktīva 

nosaka kopējus principus lidostas maksu iekasēšanai Eiropas Savienības lidostās. 

Direktīva attiecas uz lidostām Eiropas Savienībā, kuras pārsniedz minimālo lielumu un 

Komisija pieņem, ka tādējādi ietver starptautisko lidostu “Rīga”.5 Taču dalībvalstīm 

bija pienākums transponēt Direktīvu 2009/12/EK līdz 2011. gada 15. martam un no 

Konkurences padomes lēmuma izriet, ka atklātais pārkāpums attiecas uz agrāku laikposmu, 

proti, uz laikposmu no 2009. gada 1. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim.  

3. PAMATLIETAS FAKTI UN IESNIEGTIE JAUTĀJUMI 

11. Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu galvenie fakti ir izklāstīti šādi: 

“Konkurences padome ar 2012. gada 10. februāra lēmumu Nr.E02-12 konstatēja 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk LESD) 102. panta [otrās daļas] 

c) [punktā] noteiktā aizlieguma pārkāpumu akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta 

“Rīga”” (turpmāk arī – lidosta) darbībās. Lēmumā konstatētā pārkāpuma būtība: 

lidosta, atrodoties dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū, piemēro būtiski atšķirīgas 

peronu pakalpojumu maksas līdzvērtīgiem perona pakalpojumiem akciju sabiedrībai 

“Air Baltic Corporation” (turpmāk – Air Baltic) un sabiedrībai “Ryanair Ltd.” 

(turpmāk – Ryanair), turklāt par neregulāri sniedzamiem pakalpojumiem Air Baltic 

nosakot maksu par katru pakalpojumu, bet Ryanair vispār neparedzot maksu par 

potenciāli sniedzamiem perona pakalpojumiem; situācijā, kurā Ryanair tiek piemērota 

nemainīga maksa par pārvadāto pasažieri, lidosta nevar nodrošināt nediskriminējošas 

                                                 
3 Padomes Regula (ES) Nr. 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV L 248, 24.9.2015., 9. lpp.). 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/12/EK (2009. gada 11. marts) par lidostas maksām 

(OV L 70, 14.3.2009., 11. lpp.). 
5 Direktīvas 2009/12/EK 1. panta 2. punktā ir noteikts, ka šo direktīvu “piemēro visām lidostām, kuras 

atrodas teritorijā, uz ko attiecas līgums, un kuras ir atvērtas komerciālai satiksmei, un kuru gada 
apgrozījums pārsniedz piecus miljonus pasažieru, kā arī uz lidostu ar lielāko pasažieru skaitu katrā 
dalībvalstī.” Kaut arī ikgadējais pasažieru skaits ir tuvu pieciem miljoniem, Starptautiskajai lidostai “Rīga” 
neapšaubāmi ir lielākais pasažieru apgrozījums Latvijā. 
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pakalpojuma maksas attiecībā pret Air Baltic. Lidostai tika noteikts naudas sods, kā arī 

tiesiskie pienākumi pārkāpuma novēršanai.”6 

12. No Konkurences padomes lēmuma šķiet, ka administratīvā procesa laikā Starptautiskā 

lidosta “Rīga” savai aizstāvībai izvirzīja argumentus, kas balstījās uz iespējami 

dažādām izmaksām lidostu pakalpojumu sniegšanai Ryanair un citām aviokompānijām. 

Taču, šķiet, tajā brīdī lidosta neapgalvoja, ka Ryanair piemērotie maksājumi tika 

noteikti jebkādā citā veidā, nevis lidostas autonomas komerciālās rīcības rezultātā. 

13. Tomēr, pārsūdzot šo Konkurences padomes lēmumu kompetentajā administratīvajā 

tiesā, Starptautiskā lidosta “Rīga” apgalvoja, ka tās īpašnieks - Latvijas valsts, ar 

Satiksmes ministrijas starpniecību, - izdarīja uz to spiedienu, lai lidosta noslēgtu līgumu 

ar Ryanair atbilstoši kuram Ryanair maksājumi bija zemāki par tam sniegto 

pakalpojumu faktiskajām izmaksām. Lidosta apgalvoja, ka tā nevarēja piedāvāt tādu 

pašu maksu visām lidostu izmantojošajām aviosabiedrībām, jo šādās rīcības rezultāts 

būtu lidostas iespējama maksātnespēja. Lidosta norādīja, ka ar Ryanair noslēgtais 

līgums tādējādi ir jāuzskata par valsts atbalstu Līguma 107. panta 1. punkta nozīmē, un 

ka tas izslēdz iespēju secināt, ka lidosta ir ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli 

Līguma 102. panta izpratnē.7  

14. Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu ar Ryanair noslēgtais līgums nav detalizēti 

aprakstīts. Tomēr no Konkurences padomes lēmuma izriet, ka Ryanair maksāja fiksētu 

maksu par katru izlidojošo pasažieri, kas nosedza visas lidlauka maksas, maksas par 

terminālī sniegtajiem navigācijas pakalpojumiem, lidostu nodokļus, un citus tieši vai 

netieši iekasētus maksājumus. Visas pārējās aviosabiedrības, un jo īpaši airBaltic bija 

pakļautas regulāriem maksājumiem un nodokļiem, ko noteica lidosta un Latvijas 

iestādes. Konkurences padome konstatēja, ka konkrētā laika posmā no airBaltic 

iekasētie maksājumi bija par 82 % augstāki nekā tie, kurus iekasēja no Ryanair.8  

                                                 
6 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 1. punktu. 
7 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 2. punktu. 
8 Skatīt Konkurences padomes 2012. gada 10. februāra Lēmuma Nr. E02-12 6.6 punktu, 19. lpp. 
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15. Administratīvā apgabaltiesa ar savu 2013. gada 20. decembra spriedumu noraidīja 

lidostas argumentus, un konstatēja, inter alia, ka valsts atbalsta esība vai neesība neietekmē 

lidostas pienākumu ievērot konkurences noteikumus, kas attiecas uz uzņēmumiem.9 

16. Starptautiskā lidosta “Rīga” pārsūdzēja minēto spriedumu Augstākajā tiesā apgalvojot, 

ka Līguma 107. panta 1. punkts ir lex specialis attiecībā pret Līguma 102. pantu, jo 

107. panta 1. punktā ir ietvertas pazīmes, kas minētas 102. pantā (konkurences 

kropļošana, ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm), un papildus nosacījums, proti, 

valsts līdzekļu izmantošana. Tādējādi Administratīvās apgabaltiesas secinājums, ka 

Līguma 107. panta 1. punkta piemērojamība neizslēdza Līguma 102. panta piemērošanu, ir 

nepamatota. Turklāt lidosta apgalvo, ka darbība, kas pārkāpj valstij adresētu aizliegumu, 

nevar vienlaikus pārkāpt citu aizliegumu, kas ir adresēts citai personai jeb uzņēmumam. 

Papildus tam, Administratīvās apgabaltiesas Līguma 102. panta interpretācija liek 

secināt, ka lidostai būtu jāpiemēro samazināta maksa visām aviosabiedrībām, kas 

nozīmētu, ka tai ir jāpiešķir nelikumīgs valsts atbalsts vēl plašākā mērogā.10  

17. Lidosta arī norādīja, ka 2014. gada janvārī tā Komisijai iesniedza valsts atbalsta sūdzību 

un lidosta uzskata, ka tas nozīmē, ka tiesvedība valsts tiesā par Konkurences padomes 

lēmuma tiesiskumu būtu jāaptur līdz brīdim, kad Komisija pieņems lēmumu attiecībā 

uz minēto sūdzību.11 Ņemot vērā to, ka minētā sūdzība vēl joprojām tiek izskatīta un tā 

nav valsts tiesvedības dokumentācijas daļa, Komisija turpmāk minēto sūdzību 

neiztirzās. 

18. Konkurences padome noliedz to, ka Līguma 107. panta 1. punkts ir lex specialis 

attiecībā pret Līguma 102. pantu, uzskatot, ka lieta attiecas tieši uz Līguma 102. pantu. 

Apgalvojums, ka lidosta iespējams piešķīra nelikumīgu valsts atbalstu, esot tikai 

hipotētisks, tādēļ nepastāv iemesls risināt kolīziju starp valsts atbalsta noteikumiem un 

aizliegumu ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli. 

19. Augstākā tiesa tad nolēma lūgt Komisijai atzinumu. Komisija, balstoties uz 

Regulas (EK) Nr. 1/2003 15. panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 2015/1589 29. 

punktu, savu atzinumu sniedz ar 2015. gada 22. decembra vēstuli. 

                                                 
9 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 3. punktu. 
10 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 4. punktu. 
11 Skatīt Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 4. punktu. 
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20. Atzinumā tika sniegtas detalizētas atbildes uz Augstākās tiesas jautājumiem, taču 

konstatēja, ka šajā lietā ir radušies Savienības tiesību jautājumi, uz kuriem atbildes nav 

tik acīmredzamas, ka nerodas nekādas pamatotas šaubas. Līdz ar to, Komisija 

atgādināja, ka Augstākajai tiesai ir pienākums atbilstoši Līguma 267. pantam uzdot 

jautājumus Tiesai, ja atbilde uz šiem jautājumiem ir vajadzīga, lai Augstākā tiesa varētu 

sniegt spriedumu.12 

21. Ņemot vērā to, ka iesniedzējtiesa uzskatīja, ka pastāv šaubas par Savienības tiesību 

interpretāciju, tā nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai sekojošos jautājumus 

prejudiciāla nolēmuma sniegšanai atbilstoši Līguma 267. pantam: 

“1. Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pants un 107. panta 1. punkts 

interpretējams tādējādi, ka viena un tā pati valsts uzņēmuma darbības epizode 

vienlaikus var tikt vērtēta no valsts atbalsta pastāvēšanas viedokļa (kā iespējama valsts 

atbalsta piešķiršana tās klientam/darījumu partnerim un no dominējoša stāvokļa 

ļaunprātīgas izmantošanas (cenu diskriminācijas) viedokļa? 

2. Vai šo divu analīžu starpā pastāv savstarpēja secība vai hierarhija? 

3. Vai iestādei un tiesai, kas izskata lietu par konkurences pārkāpumu, kas izpaudies kā 

diskriminējošu cenu piemērošana valsts uzņēmuma klientiem/darījumu partneriem, ir liegts 

konstatēt tirgus dalībnieka rīcībā Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. panta 

pārkāpumu, ja pārkāpumu izraisa valsts atbalsta sniegšana, neievērojot LESD 108. panta 

3. punktā paredzēto sākotnējo pārbaudes procedūru?” 

4. PAR PREJUDICIĀLAJIEM JAUTĀJUMIEM 

4.1. Ievads 

22. Komisija norāda, ka Augstākajā tiesā iesniegtā apelācijas sūdzība ir par Konkurences 

padomes lēmumu, kurā ir izdarīti secinājumi, kas ir balstīti tikai uz Līguma 102. pantu. 

Kā iepriekš tika skaidrots, šķiet, ka Starptautiskā lidosta “Rīga” cenšas izvairīties no 

konstatējumiem, kas pret to vērsti saskaņā ar Līguma 102. Pantu, argumentējot, i) ka tās 

rīcība ir piedēvējama valstij un ii) ka valsts nozīmē valsts atbalstu Ryanair, pārkāpjot 

Līguma 107. pantu. 

                                                 
12 Skatīt lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu 6. punktu. Komisijas atzinums ir pievienots 1. pielikumā. 
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23. Turpmāk Komisija vispirms pievērsīsies Līguma 102. panta piemērošanai pašreizējās 

lietas faktiem (4.2. iedaļa) un valsts atbalsta noteikumu piemērošanai minētajiem 

faktiem (4.3. iedaļa). Šīs lietas mērķiem nav nedz vajadzīgs, nedz lietderīgi, izdarīt 

galīgus secinājumus par to, vai Starptautiskā lidosta “Rīga” ļaunprātīgi izmantoja 

dominējošo stāvokli Līguma 102. panta nozīmē, un piešķīra valsts atbalstu Līguma 107. 

panta 1. punkta izpratnē. Taču Latvijas Augstākās tiesas jautājumus var pienācīgi 

izvērtēt tikai pēc tam, kad ir apskatīts konteksts, kurā tie ir radušies. Pēc tam Komisija 

izskatīs divu minēto noteikumu kopumu apvienotas piemērošanas darbības jomu (4.4. 

iedaļa). Pamatojoties uz to, Komisija formulēs atbildes, ko tā ierosinās Tiesai atbilžu 

sniegšanai uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem (4.5. iedaļa). 

4.2. Līguma 102. panta piemērošana 

24. No lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka Konkurences padome konstatēja, 

ka Starptautiskā lidosta “Rīga” ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli 

Līguma 102. pants nozīmē, nosakot būtiski atšķirīgas maksas par līdzvērtīgiem 

pakalpojumiem, kas tika sniegti, no vienas puses, Ryanair un, no otras puses, airBaltic, 

un lidostai tika noteikts samaksāt naudas sodu un izbeigt šo pārkāpumu. 

25. Lai gan iesniedzējtiesa nav lūgusi Tiesai interpretēt Līguma 102. pantu, Komisija 

uzskata, ka būtu lietderīgi iesniegt sekojošos apsvērumus. 

26. Līgumu ar Ryanair par lidostas pakalpojumu sniegšanu noslēdza Starptautiskā lidosta 

“Rīga”, kura konkurences tiesību izpratnē neapšaubāmi ir uzņēmums, neskatoties uz to, 

ka tās vienīgais akcionārs ir Latvijas valsts. Uz lidostas darbībām tādējādi attiecas 

Līguma 101. un 102 pants. 

27. No pastāvīgās judikatūras izriet, ka Līguma 102. pantā minētais dominējošais stāvoklis 

attiecas uz situāciju, kurā konkrētam uzņēmumam ir ekonomiskā vara, kas ļauj tam 

radīt šķēršļus efektīvas konkurences saglabāšanai attiecīgajā tirgū, dodot tam iespēju 

ievērojamā mērā rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem, klientiem un, visbeidzot, 

no saviem patērētājiem.13 

                                                 
13 Skatīt spriedumu lietā United Brands, C-27/76, EU:C:1978:22, 65. punkts, un 2007. gada 17. septembra 

spriedumu lietā Microsoft pret Komisiju, T-201/04, EU:T:2007:289, 229. punkts. 
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28. Kaut arī ir atzīts, ka lidosta var atrasties šādās situācijā14, var novērot, ka zemo izmaksu 

pārvadātājiem, kā, piemēram, Ryanair, bieži izdodas ar lidostām vienoties par līgumiem 

ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem. Šādās situācijās lidostai var nebūt tāds ekonomiskās 

varas stāvoklis, kas tai dod iespēju ievērojamā mērā rīkoties neatkarīgi no šiem zemo 

cenu pārvadātājiem, kuri var likt lidostām konkurēt vienai ar otru par klietiem.  

29. Tā kā šis jautājums Tiesai nav uzdots, Komisija to tālāk neskatīs un turpinās 

izklāstījumu, pieņemot ka, kā jau to ir konstatējusi Konkurences padome, Starptautiskā 

lidosta “Rīga” patiešām ir dominējošā stāvoklī. Turklāt, tā kā gadījumos, kad 

dominējošā stāvoklī esošs uzņēmums piemēro ievērojami atšķirīgas cenas par 

līdzvērtīgiem pakalpojumiem, parasti tas ir uzskatāms par dominējošā stāvokļa 

ļaunprātīgu izmantošanu, nav nepieciešams sīkāk iztirzāt šo jautājumu.15 

30. Tomēr ir būtiski ņemt vērā lidostas argumentus par to, ka līgumu ar Ryanair tā noslēdza 

Latvijas valsts spiediena rezultātā. Tajā pat laikā nav skaidrs, vai lidosta pati noteica 

maksas, ko maksāja citi lietotāji vai tās noteica valsts. Tādējādi ir jāizvērtē jautājums par to, 

vai rīcība, kas uzskatāma par pārkāpumu, ir attiecināma uz starptautisko lidostu “Rīga”. 

31. Līguma 102. pants attiecas uz tādu uzņēmuma rīcību, ko tas ir uzsācis pats pēc savas 

iniciatīvas. Taču, ja pret konkurenci vērstu rīcību no uzņēmuma prasa valsts tiesību akti 

vai ja valsts tiesību akti rada tādu tiesisko regulējumu, kurš pats par sevi izslēdz 

jebkādu iespēju rīkoties atbilstoši konkurencei, Līguma 102. pants uzņēmumam nav 

                                                 
14 Iepriekš Komisija ir pieņēmusi virkni lēmumu par diskriminējošiem nosēšanās maksājumiem, kurus 

piemēroja lidostu operatori, pārkāpjot Līguma 106. panta 1. punktu un 102. pantu: Komisijas 1995. gada 
28. jūnija Lēmums par atlaižu sistēmu nosēšanās maksām Briseles-Nacionālajā lidostā, Beļģijā (OV L 216, 
12.9.1995., 8. lpp.), Komisijas 1999. gada 10. februāra Lēmums par Portugāles lidostām (OV L 69, 
16.3.1999., 31. lpp.), Komisijas 1999. gada 10. februāra Lēmums par Somijas lidostām (OV L 69, 
16.3.1999., 24. lpp.), un Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums par Spānijas lidostām (OV L 208, 
18.8.2000., 36. lpp.). Pretēji pašreizējam gadījumam, attiecīgie valsts noteikumi minētajos gadījumos 
vienmēr diskriminēja citu dalībvalstu pārvadātājus. Lēmumu par Portugāles lidostām tika pārsūdzēts 
Eiropas Savienības tiesā: 2001. gada 29. marta spriedums Portugāle pret Komisiju, C-163/99, 
EU:C:2001:189. Komisija arī konstatēja, ka Parīzes lidostas operators ir ļaunprātīgi izmantojis savu 
dominējošo stāvokli, nosakot diskriminējošu maksu uzņēmumiem, kas nodrošina virszemes pakalpojumus. 
Tā rezultāts bija Vispārējās tiesas 2000. gada 12. decembra spriedums Aéroports de Paris pret Komisiju, 
T-128/98, EU:T:2000:290, kas tika apstiprināts apelācijas tiesvedībā ar 2002. gada 24. oktobra spriedumu 
Aéroports de Paris pret Komisiju, C-82/01 P, EU:C:2002:617. 

15 Attiecībā uz lidostām, skatīt iepriekšējā zemsvītras piezīmē minētos lēmumus un spriedumus. 
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piemērojams. Šādā situācijā konkurences ierobežojuma pamatā nav uzņēmuma 

autonoma rīcība, kā to netiešā veidā pieprasa Līguma 102. pants.16 

32. Taču, ja valsts tiesību akti neliedz uzņēmumiem veikt autonomas darbības, kuras liedz, 

ierobežo vai kavē konkurenci, uz tām attiecas Līguma 102. pants.17  

33. Lai noteiktu, vai Līguma 102. pants šajā gadījumā var attiekties uz Starptautiskās 

lidostas “Rīga” rīcību, valsts tiesai ir jānosaka apstrīdētās rīcības avots. Ladbroke lietā, 

uz kuru atsaucas Augstākā tiesa, ir formulēts, ka pārbaudes kritērijs ir tas, vai 

uzņēmuma rīcību nosaka “tiesību akti vai [valsts] veido tādu tiesisko regulējumu, kas 

pats par sevi izslēdz jebkādu [uzņēmuma] konkurējošu darbību”. 

34. Iepriekš minētais, šķiet, izslēdz Līguma 102. panta piemērošanu tikai gadījumos, kad 

valsts ir rīkojusies savā, kā likumdevēja vai attiecīgā tiesiskā regulējuma radītāja, 

statusā. Komisija uzskata, ka Līguma 102. panta piemērošana nav izslēgta, ja valsts 

rīkojas vienīga publiska uzņēmuma īpašnieka kapacitātē, piemēram, izmantojot savas, 

kā akcionāra, tiesības likt uzņēmumam veikt pret konkurenci vērstas darbības.  

35. Šajā sakarā būtiski ir arī tas, cik lielā mērā maksājumus, ko veica citas aviosabiedrības, 

noteica lidosta. Ja Starptautiskā lidosta “Rīga” varēja brīvi noteikt šos citus 

maksājumus, šķiet, būtu grūti uzskatīt, ka tiesību akti vai valsts radītais tiesiskais 

regulējums izslēdz lidostai jebkādu iespēju rīkoties atbilstoši konkurencei. 

36. Tā kā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu nav īpaši skaidrots tieši kādā veidā 

Latvijas valsts varēja izdarīt spiedienu uz Starptautisko lidostu “Rīga”, nedz arī tas, kā 

tiek noteikta maksa, ko maksā citas aviosabiedrības, ir grūti sniegt galīgu atbildi uz 

jautājumu, vai attiecīgajai rīcībai var piemērot 102. pantu. Taču ir skaidrs, ka, ja 

Latvijas valsts rīkojās valsts kapacitātē (“acta de iure imperii”), tādējādi izslēdzot 

jebkādu lidostas konkurējošu rīcību, attiecībā uz Starptautisko lidostu “Rīga” 

Līguma 102. pantu nevar piemērot. 

                                                 
16 Skatīt spriedumu lietā Ladbroke Racing Ltd., C-359/95 P un C-379/95 P, EU:C:1997:531, 33. punkts un 

2003. gada 30. septembra spriedums lietā Atlantic Container Line un citi pret Komisiju, T-191/98, 
EU:T:2003:245, 1130. punkts. 

17 2003. gada 11. decembra spriedums lietā Strintzis Lines Shipping pret Komisiju, T-65/99, EU:T:2003:336, 
120. punkts. 
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37. Jāatzīmē arī, ka, ja Līguma 102. pants nebija attiecināms uz Starptautisko lidostu 

“Rīga”, jo nepastāvēja minētā uzņēmuma autonoma rīcība, iespējams Līguma 106. panta 

1. punkts, skatot to kopā ar Līguma 102. pantu, varētu būt piemērojami Latvijas valsts 

darbībām.18 

38. Pēdējais jautājums par Līguma 102. panta piemērošanu šajā lietā tādejādi ir par to, vai 

lidosta varētu paļauties uz Tiesas spriedumu CIF lietā.19 Minētajā spriedumā Tiesa 

noteica, ka, ja uzņēmumi iesaistās darbībās, kas neatbilst Līguma 101. panta 

1. punktam, un, ja šādu rīcību paredz vai atvieglo valsts tiesību akti, kas leģitimizē vai 

nostiprina minētās rīcības sekas, jo īpaši attiecībā uz cenu noteikšanu vai tirgus sadales 

kārtību, valsts konkurences iestādei, kuras viens no pienākumiem ir nodrošināt Līguma 

101. panta ievērošanu: 

— ir pienākums nepiemērot valsts tiesību aktus; 

— nedrīkst attiecīgajiem uzņēmumiem uzlikt sodus par pagātnes darbībām, ja 

minētie uzņēmumi rīkojās, kā tika paredzēts dalībvalsts tiesību aktos; 

— var uzlikt sodus attiecīgajiem uzņēmumiem attiecībā uz darbībām, kas izdarītas 

pēc tam, kad pieņemts lēmums par valsts tiesību aktu nepiemērošanu, kad lēmums 

attiecībā uz minētajiem uzņēmumiem ir kļuvis galīgs; 

— var uzlikt sodus attiecīgajiem uzņēmumiem attiecībā uz to pagātnes darbībām, kad 

valsts tiesību aktos paredzētais tikai šīs darbības atviegloja vai atbalstīja, 

vienlaikus pienācīgi ņemot vērā tiesisko regulējumu, kurā uzņēmumi rīkojās. 

39. Kaut arī CIF lieta attiecās uz Līguma 101. panta interpretāciju, Komisija uzskata, ka tos 

pašus principus var piemērot attiecībā uz Līguma 102. pantu. Tādējādi, ciktāl ir 

iespējams secināt, ka Starptautiskā lidosta “Rīga” rīkojās pretēji 102. pantā 

paredzētajam un šī rīcība tika paredzēta valsts tiesību aktos vai to atviegloja valsts 

tiesību akti, kas leģitimizēja vai nostiprināja šādas rīcības sekas, varētu uzskatīt, ka 

Konkurences padomei ir pienākums nepiemērot valsts tiesību aktus, un tā nevar lidostai 

uzlikt sodu par tās pagātnes darbībām, kas tika noteiktas valsts tiesību aktos. 

                                                 
18 Skatīt spriedumu lietā Portugāle pret Komisiju, C-163/99, EU:C:2001:189. 
19 Skatīt spriedumu lietā CIF, C-198/01, EU:C:2003:430. 
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40. Komisija norāda, ka arī šis spriedums attiecas uz rīcību, kas paredzēta valsts tiesību 

aktos, līdz ar to rodas jautājums, vai tas attiecas uz valdības spiedienu, kas izpaužas 

citos veidos, piemēram, kā norāžu sniegšana uzņēmumam, pamatojoties uz 

īpašumtiesībām. 

41. Var secināt, ka Līguma 102. panta piemērošana pašreizējās lietas faktiem, izgaismo 

vairākus svarīgus jautājumus, uz kuriem nevar atbildēt, neiegūstot vairāk informācijas 

par būtiskajiem faktiem.  

4.3. Līguma 107. panta 1. punkta un 108. panta 3. punkta piemērošana 

42. Atbalsta nesaderība ar iekšējo tirgu saskaņā ar Līguma 107. panta 1. punktu nav nedz 

absolūta, nedz beznosacījumu. Līguma 107. panta 2. punktā ir uzskaitītas atbalsta 

kategorijas, kas ir saderīgas ar iekšējo tirgu, un Līguma 107. panta 3. punktā ir 

uzskaitītas atbalsta kategorijas, kuras var tikt uzskatītas par saderīgām ar iekšējo tirgu. 

Atbalstu, kas atbilst transporta koordinēšanas vajadzībām vai kas ir atlīdzība par tādu 

saistību izpildi, kuras saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu jēdzienu, arī var uzskatīt par 

saderīgu ar iekšējo tirgu saskaņā ar Līguma 93. pantu. Komisija var arī pasludināt 

atbalstu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu darbībai par atbilstīgu 

saskaņā ar Līguma 106. panta 2. punktu. 

43. Tādējādi Līgums dod Komisijai plašu rīcības brīvību pieļaut valsts atbalstu, atkāpjoties 

no Līguma 107. panta 1. punktā paredzētā vispārīgā aizlieguma. Līdz ar to, Komisija ir 

tā, kas nosaka, vai atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu, pakļaujoties Eiropas Savienības 

Tiesas kontrolei.20 Valstu tiesām nav pilnvaru lemt par atbalsta saderīgumu.21 

44. No otras puses, Līguma 108. panta 3. punktā noteiktais aizliegums īstenot plānus, kuru 

mērķis ir piešķirt vai mainīt atbalstu, ir tieši piemērojams un no tā izriet indivīdu 

tiesības, kuras valsts tiesām ir jāaizsargā,22 un šajā kontekstā valsts tiesām ir jānosaka, 

vai apstrīdētais pasākums ir valsts atbalsts Līguma 107. panta 1. punkta izpratnē.23 Jo 

                                                 
20 Izņēmuma gadījumos arī Padome var paziņot, ka atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu, rīkojoties saskaņā ar 

Līguma 108. panta 2. punkta trešo daļu. 
21 Skatīt spriedumu lietā Costa/ENEL, lieta 6/64, EU:C:1964:66; spriedumu lietā Lorenz, C-120/73, 

EU:C:1973:152. 
22 Skatīt spriedumā lietā Costa/ENEL lieta 6/64, EU:C:1964:66; spriedumu lietā Lorenz, C-120/73, 

EU:C:1973:152, 8. punkts. 
23 Skatīt spriedumu lietā P Oy, C-6/12, EU:C:2013:525. 
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īpaši valstu tiesām, iespējams, jānosaka, vai valsts atbalsts ir piešķirts, neievērojot 

Līguma 108. panta 3. punktā paredzēto sākotnējo pārbaudes procedūru. 

45. Lai noteiktu, vai līgums starp Starptautisko lidostu “Rīga” un Ryanair ir pasākums, kas 

ir valsts atbalsts, ir jāizvērtē jo īpaši, vai līgums ir attiecināms uz valsti un tiek finansēts 

no valsts līdzekļiem un vai tas rada selektīvu priekšrocību Ryanair. Šķiet acīmredzams, 

ka Ryanair ir uzņēmums, kas veic saimniecisku darbību un ka iespējamais atbalsts šim 

uzņēmumam varētu izkropļot konkurenci un ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

46. Starptautiskā lidosta “Rīga” ir publisks uzņēmums, kas pieder Latvijas valstij. Tas 

nozīmē, ka, lai noteiktu, vai līgums, ko noslēdzis uzņēmums, ir attiecināms uz valsti, ir 

nepieciešams konstatēt, vai var uzskatīt, ka valsts iestādes vienā vai otrā veidā ir bijušas 

iesaistītas minēto pasākumu pieņemšanā.24 

47. Šajā sakarā Tiesa atzina spriedumā lietā Van der Kooy, ka no siltumnīcu kultūru 

audzētājiem par dabasgāzi iekasētais preferenciālais tarifs, kas bija iekļauts līgumā starp 

Gasunie, privāto tiesību sabiedrību, kurā Nīderlandes valstij piederēja tikai 50 % akciju, 

un siltumnīcu kultūru audzētāju pārstāvjiem, bija attiecināms uz Nīderlandes valsti. 

Pamatojoties uz faktiem, Tiesa konstatēja, ka Gausunie “nav nodrošināta pilnīga 

autonomija nosakot gāzes tarifus, bet, ka [tā] rīcība tika kontrolēta un, [tas] izpildīja 

valsts iestāžu norādījumus. Tādējādi bija skaidrs, ka Gausunie nevarēja noteikt tarifu, 

neņemot vērā valsts iestāžu prasības.25  

48. Tāpat Tiesa ir nospriedusi, ka attiecināmību uz valsti par atbalsta pasākumu var 

izsecināt no fakta, ka papildus organizatoriska rakstura faktoriem, kas saistīja publiskus 

uzņēmumus ar valsti, minētajiem uzņēmumiem, ar kuru starpniecību tika piešķirts 

atbalsts, bija jāņem vērā valsts iestāžu izdotās norādes.26  

                                                 
24 Skatīt spriedumu lietā Francija pret Komisiju (Stardust), C-482/99, EU:C:2002:294, 52. punkts.  
25 Skatīt spriedumu lietā Van der Kooy, C-67, 68 un 70/85, EU:C:1988:38, 36. līdz 38. punkts; arī spriedums 

lietā Francija pret Komisiju (Stardust), C-482/99, EU:C:2002:294, 55. punkts. 
26 Skatīt spriedumu lietā Itālija pret Komisiju, C-303/88, EU:C:1991:136, 11. un 12. punkts; arī spriedumu 

lietā Itālija pret Komisiju, C-305/89, EU:C:1991:142, 13. un 14. punkts; arī spriedumu lietā Francija pret 
Komisiju (Stardust), C-482/99, EU:C:2002:294, 55. punkts. 
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49. Dažās situācijās arī citi rādītāji var noderēt, lai secinātu, ka atbalsta pasākums, kuru ir 

īstenojusi valsts iestāde, ir attiecināms uz valsti.27 

50. Presē tika ziņots, ka toreizējais Latvijas Satiksmes ministrs Ainārs Šlesers piedāvāja 

lidostas vārdā vēlāk līgumā iekļautos nosacījumus un ka tiešas sarunas notika tieši 

Ryanair komercdirektora un Šlesera kunga starpā.28 Šķiet, ka lidostas valde bija pret 

līguma ar Ryanair noslēgšanu, jo zināja, ka tā noslēgšana novedīs pie ievērojamiem 

zaudējumiem. Tika arī ziņots, ka strīds par līguma piemērošanu noveda pie šķīrējtiesas 

procesa starp lidostu un Ryanair Londonā. Arbitrāžas tiesa konstatēja, ka Satiksmes 

ministrija bija kas vairāk nekā regulējoša iestāde un spēlēja jo īpaši aktīvu lomu sarunās 

ar Ryanair. 

51. Ja minētie preses ziņojumi ir precīzi, šķiet iespējams, ka lidosta nevarēja noslēgt 

vienošanos ar Ryanair, neņemot vērā Satiksmes ministra prasības, un ka tādējādi līgums 

būtu attiecināms uz valsti. 

52. Tā kā Starptautiskā lidosta “Rīga” pilnībā pieder valstij, tās līdzekļi ir uzskatāmi par 

valsts līdzekļiem. 

53. Otrais jautājums ir par to, vai minētais līgums radīja Ryanair kādu priekšrocību, ko tas 

nebūtu varējis saņemt parastos tirgus apstākļos. Ja izrādītos, ka toreiz tiešām varēja 

paredzēt, ka līgums lidostai radītu ievērojamus zaudējumus, šķiet iespējams, ka lidosta 

piešķīra priekšrocības Ryanair. Šāda priekšrocība būtu selektīva, jo tā tika piešķirta 

tikai vienai aviosabiedrībai.  

54. Tādējādi nevar izslēgt, ka Ryanair un Starptautiskās lidostas “Rīga” starpā noslēgtajā 

līgumā iekļautie preferenciālie nosacījumi, ir valsts atbalsts Līguma 107. panta 

1. punkta nozīmē.  

55. Ja šie preferenciālie nosacījumi patiešām ir valsts atbalsts, šķiet, šāds valsts atbalsts ir 

“jauns atbalsts” Regulas Nr. 2015/1589 1. panta c) punkta izpratnē, ciktāl līgums tika 

parakstīts pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Ņemot vērā to, ka šis jaunais 

atbalsts tika īstenots, nepaziņojot par to Komisijai saskaņā ar Līguma 108. panta 3. 

                                                 
27 Skatīt spriedumu lietā Francija pret Komisiju (Stardust), C-482/99, EU:C:2002:294, 56. punkts. 
28 Raksts Baltic News Network 2014. gada 15. maijā: Šlesera patiesā loma Ryanair līguma noslēgšanā ir 

atklāta. Skatīt http://bnn-news.com/slesers-actual-role-signing-contract-ryanair-revealed-113664. 
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punktu, tas būtu jāuzskata par nelikumīgu atbalstu saskaņā ar Regulas 2015/1589. 1. 

panta f) punktu. 

4.4. Līguma 102. panta un valsts atbalsta noteikumu paralēlā piemērošana 

56. Augstākās tiesas pirmais un trešais jautājums ir par to, vai Līguma 102. pantu un 

Līguma 107. panta 1. punktu valsts tiesas var piemērot paralēli attiecībā uz valstij 

piederoša uzņēmuma vienu un to pašu darbību. 

57. Ņemot vērā to, ka valsts tiesām nav pilnvaru lemt par atbalsta saderību ar iekšējo tirgu, 

taču tās var piemērot Līguma 108. panta 3. punktu, kura kontekstā tiesām ir jālemj, vai 

pasākums ir valsts atbalsts Līguma 107. panta 1. punkta nozīmē29, Augstākās tiesas 

jautājums būtu jāsaprot kā tāds, ar kuru tiek jautāts, vai Līguma 102. panta dominējošā 

stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu un aizliegumu ieviest jaunus atbalsta 

pasākumus, nepiemērojot Līguma 108. panta 3. punktā paredzēto sākotnējo pārbaudes 

procedūru, valstu tiesas var piemērot paralēli. 

58. Komisija uzskata, ka uz šo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši sekojošo iemeslu dēļ. 

59. Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka, lai gan Līguma 101. un 102. panta konkurences noteikumi un 

Līguma 107. un 108. panta valsts atbalsta noteikumi ir iekļauti vienā Līguma nodaļā un 

abu noteikumu mērķis ir nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību30, tiem ir dažādi 

adresāti, tie attiecas uz dažādām darbībām un tiem ir paredzētas dažādās procedūras: 

 Konkurences noteikumi Līguma 101. un 102. panta izpratnē ir adresēti uzņēmumiem. 

Valsts atbalsta noteikumi ir adresēti dalībvalstīm. 

 Līguma 101. un 102. pants attiecas uz nolīgumiem un saskaņotām darbībām starp 

uzņēmumiem, kuru mērķis vai sekas ir konkurences ierobežošana iekšējā tirgū, un 

dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic uzņēmums, kam ir dominējošs 

stāvoklis iekšējā tirgus būtiskā daļā, ciktāl tas var ietekmēt tirdzniecību starp 

dalībvalstīm. Valsts atbalsta noteikumi attiecas uz selektīvu priekšrocību piešķiršanu 

dažiem uzņēmumiem, ko piešķir valsts vai ko piešķir no valsts līdzekļiem un kas 

                                                 
29 Skatīt šo apsvērumu 43. un 44. punktu. 
30 Skatīt Līguma 27. protoklu Par iekšējo tirgu un konkurenci, kurā ir noteikts, ka, iekšējais tirgus, kā 

izklāstīts 3. pantā Līgumā par Eiropas Savienību, ietver sistēmu, kas nodrošina, ka konkurence nav 
izkropļota.  
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rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, ciktāl tiek iespaidota tirdzniecība 

starp dalībvalstīm. 

 Saskaņā ar Regulu Nr. 1/2003 gan Komisija, gan valstu konkurences iestādes un 

valstu tiesas, ir kompetentas piemērot Līguma 101. un 102. pantu. Gan Komisijai, 

gan valstu konkurences iestādēm, pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz sūdzību, 

ir pilnvaras pieņemt lēmumus attiecībā uz pārkāpuma izbeigšanu, pagaidu pasākumu 

noteikšanu, saistību akceptēšanu, naudas sodu, periodisku soda maksājumu uzlikšanu 

vai citu valsts tiesībās paredzētu sankciju piemērošanu. Līguma 108. pants un Regula 

Nr. 1589/2015 izklāsta pilnīgi atšķirīgu procedūru valsts atbalsta noteikumu 

piemērošanai, saskaņā ar kuru Komisijai ir ekskluzīva kompetence izlemt, vai valsts 

atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu. 

 Ja Komisija konstatē, ka atbalsts, kas piešķirts, pārkāpjot Līguma 108. panta 

3. punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, nav saderīgs ar iekšējo tirgu, kā noteikts 

107. panta 1. punktā, Komisija liks dalībvalstij, kas piešķīrusi atbalstu, šo atbalstu no 

saņēmēja atgūt. Kamēr Komisija nav konstatējusi atbalsta saderīgumu ar iekšējo 

tirgu, valsts tiesai ir pienākums aizsargāt to personu tiesības, kuras ir skārusi Līguma 

108. panta 3. punktā paredzētā pārkāpumu paziņošanas pienākuma neievērošana. Tas 

attiecas arī uz pienākumu atgūt nelikumīgu atbalstu, kas jau ir ticis izmaksāts.31  

60. Otrkārt, ir jānorāda, ka pastāv atšķirīga prakse valsts atbalsta noteikumu un uz 

uzņēmumiem attiecināmo konkurences noteikumu starpā attiecībā uz to, kā tiek regulēts 

tas, vai rīcība var tikt attiecināta uz valsti vai uz konkrētu uzņēmumu. 

61. Kā jau iepriekš tika izklāstīts, Līguma 101. un 102. pants attiecas uz uzņēmumu rīcību 

tiktāl, ciktāl šiem uzņēmumiem ir autonomas rīcības iespējas. Fakts, ka dalībvalsts ir 

veicinājusi vai atvieglojusi pret konkurenci vērstu rīcību, neliedz piemērot Līguma 101. 

un 102. pantu. Tikai tad, ja valsts tiesībās ir prasīta pret konkurenci vērsta rīcība vai ja 

pastāv tāds tiesiskais regulējums, kurš izslēdz jebkādu konkurējošas rīcības iespēju, 

minētie noteikumu konkrētajam uzņēmumam nav piemērojami. 

62. Piemērs būtu gadījums, kad valdība pati pēc savas iniciatīvas pieņem noteikumus, ar 

kuriem lidostām liek piemērot diskriminējošas maksas par nosēšanos, neatstājot 

                                                 
31 Skatīt spriedumu lietā Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, 33. līdz 49. punkts. 
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minētajām lidostām nekādu rīcības brīvību. Šādu noteikumu dēļ iesaistītās lidostas 

nepārkāptu Līguma 101. vai 102. pantu, taču iesējams pārkāptu citus Savienības tiesību 

noteikumus un jo īpaši Līguma 106. panta 2. punktu, to piemērojot kopā ar Līguma 

102. pantu.32  

63. No otras puses, ja pati lidosta, kas atrodas dominējošā stāvoklī, pēc savas iniciatīvas 

nosaka maksas, kas pēc savas būtības ir diskriminējošas, pastāv iespēja, ka uz to 

attieksies Līguma 102. pants.  

64. Nosacījums, ka pasākums ir attiecināms uz valsti saskaņā ar valsts atbalsta 

noteikumiem, ir izpildīts, ja valsts vienā vai citā veidā ir iesaistīta minētā pasākuma 

pieņemšanā.33 Tādējādi, ja valsts liek publiskām lidostām piešķirt finansiālas 

priekšrocības aviosabiedrībām, lai piesaistītu pasažierus, ir ticams, ka būs saistība ar 

valsts atbalstu pat ja lidostām ir ievērojama rīcības brīvība šo priekšrocību piešķiršanas 

detaļu noteikšanā.  

65. Līdz ar to nevar izslēgt, ka lidosta, piemērojot diskriminējošas lidostas maksas, 

ļaunprātīgi izmanto dominējošo stāvokli Līguma 102. panta izpratnē un vienlaicīgi 

piešķir valsts atbalstu aviosabiedrībām, pārkāpjot Līguma 108. panta 3. punktu. Vai 

tāda ir bijusi Starptautiskās lidostas “Rīga” rīcība nav iespējams noteikt, ņemot vērā 

ierobežoto pieejamo faktu izklāstu, un par šo jautājumu ir jālemj valsts tiesai. 

66. Komisija uzskata, ka, ja šādā situācijā valsts tiesa paralēli piemēro Līguma 102. pantu 

un Līguma 108. panta 3. punktu, tas nerada fundamentālas problēmas Savienības 

tiesību konsekventai piemērošanai, ņemot vērā to, ka abi noteikumi satur neatkarīgus 

aizliegumus.  

67. Savienības tiesību konsekventas piemērošanas jautājums kļūst aktuāls, lemjot par to, 

vai šādi pasākumi ir atbilstīgi iekšējam tirgum. Ir skaidrs, ka, lai noteiktu, vai valsts 

atbalsta pasākumi atbilst Līgumam, iespējams ir nepieciešams šos pasākumus izvērtēt 

pienākumu, kuri izriet no citiem Līguma noteikumiem, gaismā. Tiesa, piemēram, ir 

izskatījusi valsts atbalsta pasākumu atbilstību noteikumiem, kas attiecas uz preču brīvu 

                                                 
32  Skatīt 14. zemsvītras piezīmē minētos lēmumus un spriedumus. 
33  Skatīt šo apsvērumu 46. punktu. 
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apriti34, brīvību veikt uzņēmējdarbību35, pret konkurenci vērstas vienošanās uzņēmumu 

starpā aizliegumu36, un iekšējo nodokļu, kas negatīvi ietekmē iekšējo tirgu, aizliegumu37. 

68. Kaut arī Komisijai nav zināma lieta, kurā Tiesa būtu vērtējusi Līguma 102. un 107. panta 

vienlaicīgu piemērošanu tajos pašos faktiskajos apstākļos, Komisija norāda, ka nav 

principiāla iemesla izslēgt 102. pantu no to Līguma noteikumu saraksta, kas var 

izrādīties būtiski izvērtējot atbalsta pasākumu atbilstīgumu. 

69. Šajā lietā Augstākajai tiesai nav pienākums izvērtēt iespējamā atbalsta atbilstību 

iekšējam tirgum, bet ir jāizvērtē tikai, vai 102. pantā un 108. panta 3. punktā paredzētie 

aizliegumi var tikt piemēroti kopā. Uz jautājumu par to, vai iespējamo atbalstu var atzīt 

par atbilstošu iekšējam tirgum, var vēlākā stadijā atbildēt tikai Komisija, ja tiek 

secināts, ka attiecīgais pasākums ir valsts atbalsts. 

70. Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Komisija uzskata, ka principā Līguma 102. pantā 

iekļauto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu un aizliegumu 

īstenot jaunus atbalsta pasākumus, nepiemērojot 108. panta 3. punkta sākotnējo 

pārbaudes procedūru, valstu tiesas var piemērot paralēli. 

4.5. Ierosinātās atbildes 

71. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka atbildei uz pirmo un trešo jautājumu 

jābūt, ka Līguma 102. un 107. panta 1. punkts un 108. panta 3. punkts ir jāinterpretē tā, 

ka fakts, ka publisks uzņēmums, piešķirot izdevīgākus nosacījumus vienam no tā 

klientiem, iespējams ir piešķīris valsts atbalstu Līguma 107. panta 1. punkta izpratnē, 

neliedz valsts konkurences iestādei attiecībā uz minētā uzņēmuma darījumu 

nosacījumiem piemērot Līguma 102. pantu un pieprasīt, lai minētais pārkāpums tiktu 

izbeigts, un par minēto pārkāpumu uzlikt naudas sodu, ar nosacījumu, ka ir 

jāpārliecinās, ka pārkāpjošā rīcība ir attiecināma uz minētā publiskā uzņēmuma 

autonomu rīcību. Nav būtiski, vai atbalsts ir piešķirts, pārkāpjot Līguma 108. panta 3. 

punktu. 

                                                 
34  Skatīt spriedumu lietā Iannelli e Volpi, C-74/76, EU:C:1977:51. 
35  Skatīt spriedumu lietā Vācija pret Komisiju, C-156/98, EU:C:2000:467, 78. un 79. punkts. 
36  Skatīt spriedumu Weyl Beef Products u.c. pret Komisiju, T-197/97, EU:T:2001:28, 75. punkts. 
37  Skatīt spriedumu lietā Portugāle pret Komisiju, C-204/97, EU:C:2001:233, 41. un 42. punkts. 



20 

 

72. Ar otro jautājumu, Augstākā tiesa vēlas noskaidrot, vai pastāv vai nepastāv prioritāra 

kārtība vai hierarhiska attiecība Līguma 102. un 107. panta starpā. 

73. Komisija uzskata, ka no iepriekš izklāstītās judikatūras skaidri izriet, ka šāda hierarhija 

nepastāv. Tādējādi, Komisija uzskata, ka atbildei uz otro jautājumu būtu jābūt, ka nav 

hierarhijas starp Līguma 102. pantu, no vienas puses, un Līguma 107. panta 1. punktu 

un Līguma 108. panta 3. punktu, no otras puses. 

5. SECINĀJUMI 

74. Secinājumā, Komisijai ir tas gods ierosināt Tiesai sniegt šādu atbildi uz Augstākās 

tiesas uzdotajiem jautājumiem: 

“Līguma 102. pants, 107. panta 1. punkts un 108. panta 3. punkts ir jāinterpretē 

tādējādi, ka fakts, ka publisks uzņēmums, piešķirot izdevīgākus nosacījumus 

vienam no tā klientiem, iespējams ir piešķīris valsts atbalstu Līguma 107. panta 

1. punkta izpratnē, neliedz valsts konkurences iestādei attiecībā uz minētā 

uzņēmuma darījumu nosacījumiem piemērot Līguma 102. pantu, un pieprasīt, lai 

minētais pārkāpums tiktu izbeigts, un par pārkāpumu uzlikt naudas sodu, ar 

nosacījumu, ka ir jāpārliecinās, ka pārkāpjošā rīcība ir attiecināma uz minētā 

publiskā uzņēmuma autonomu rīcību. Nav būtiski, vai atbalsts ir piešķirts, 

pārkāpjot Līguma 108. panta 3. punktu. Nav hierarhijas starp Līguma 102. pantu, 

no vienas puses, un Līguma 107. panta 1. punktu un Līguma 108. panta 3. punktu, 

no otras puses.” 
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