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KONKURENCES POLITIKA

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101.–109. pantā ir izklāstīti noteikumi
par konkurenci iekšējā tirgū. Saskaņā ar šiem noteikumiem starp uzņēmumiem ir aizliegti
nolīgumi, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci. Tirgū dominējošiem uzņēmumiem ir
aizliegts ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli, ietekmējot tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Eiropas Komisija (“Komisija”) kontrolē uzņēmumu koncentrāciju un pārņemšanu ES
mērogā, un noteiktos gadījumos tā šādas darbības var aizliegt. Ir aizliegts valsts atbalsts
atsevišķiem uzņēmumiem vai ražojumiem, ja tas izraisītu konkurences izkropļojumus, taču
noteiktos gadījumos šāds atbalsts ir pieļaujams. Konkurences noteikumi attiecas arī uz
valsts uzņēmumiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem.
Tomēr konkurences noteikumus var nepiemērot, ja, tos ievērojot, būtu apdraudēta šiem
pakalpojumiem izvirzīto mērķu īstenošana.

JURIDISKAIS PAMATS

— LESD 101.–109. pants, kā arī Protokols Nr. 27 “Par iekšējo tirgu un konkurenci”, kurā
minēts, ka neizkropļotas konkurences princips ir ietverts iekšējā tirgus sistēmā, ko nosaka
LESD 3. panta 3. punkts;

— Regula (EK) Nr. 139/2004 (“Uzņēmumu apvienošanās regula”);

— LESD 37., 106. un 345. pants – attiecībā uz valsts uzņēmumiem, kā arī LESD 14., 59.,
93., 106., 107., 108. un 114. pants – attiecībā uz sabiedriskiem pakalpojumiem, vispārējas
nozīmes pakalpojumiem un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem;
Protokols Nr. 26 “Par sabiedriskiem pakalpojumiem”; Pamattiesību hartas 36. pants.

MĒRĶI

ES konkurences noteikumu pamatmērķis ir konkurences aizsardzība pret izkropļojumiem.
Jāatceras, ka efektīva konkurence nav pašmērķis, bet gan brīva un dinamiska iekšējā
tirgus īstenošanas priekšnoteikums un viens no vispārējās ekonomiskās labklājības
sekmēšanas instrumentiem. Kopš stājies spēkā Lisabonas līgums, konkurences aizsardzība
pret izkropļojumiem vairs nav tieši formulēta LESD 3. pantā, bet gan izriet no Protokola
Nr. 27, saskaņā ar kuru konkurences aizsardzības princips jau ir ietverts pašā iekšējā tirgus
jēdzienā. Nav gaidāms, ka tas varētu radīt praktiskas izmaiņas, jo konkurenci reglamentējošie
noteikumi nav mainīti. To piemērošanas nosacījumi un juridiskās sekas Komisijas ilggadējā
administratīvajā praksē un Eiropas tiesu judikatūrā ir nostiprināti tādā mērā, ka uzskatāmi par
stabiliem.
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SASNIEGUMI

A. Visaptverošs aizliegums slēgt konkurenci ierobežojošus nolīgumus (LESD 101. pants)
Visi nolīgumi uzņēmumu starpā, kuru mērķis ir ietekmēt konkurenci vai kuri to var ietekmēt
un tādējādi iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm, ir aizliegti (LESD 101. panta 1. punkts)
un automātiski nav spēkā (LESD 101. panta 2. punkts). No minētā aizlieguma var atbrīvot
nolīgumus, kuri palīdz uzlabot preču ražošanu vai izplatīšanu vai veicina tehnisku vai
saimniecisku attīstību, pastāvot nosacījumam, ka patērētāji bauda pienācīgu daļu no gūtā
labuma, uzņēmumiem netiek uzspiesti nevajadzīgi ierobežojumi, kā arī netiek likvidēta
konkurence attiecībā uz būtisku attiecīgo ražojumu daļu (LESD 101. panta 3. punkts).
Kopš 2004. gada 1. maija LESD 101. un 102. pantā minēto konkurences noteikumu īstenošanu
nosaka Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003. Saskaņā ar šo regulu dalībvalstu konkurences iestādes
un tiesas LESD 101. un 102. pantu var piemērot tieši. Komisija 2017. gadā nāca klajā ar
priekšlikumu direktīvai par dalībvalstu konkurences iestāžu pilnvaru paplašināšanu, lai tās
varētu efektīvāk īstenot ES pretmonopola noteikumus. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt,
lai, piemērojot vienu un to pašu juridisko pamatu, dalībvalstu konkurences iestādēm,
kuras sadarbojas Eiropas Konkurences tīkla (EKT) ietvaros, būtu atbilstoši instrumenti
patiesi vienotas konkurences normu īstenošanas telpas izveidei. Piemērojot ES pretmonopola
noteikumus, praksē par noderīgiem kopumā ir izrādījušies turpmāk minētie instrumenti.
— Grupu atbrīvojumi – tie attiecas uz grupās apvienotiem atsevišķiem nolīgumiem ar

līdzīgu saturu, kuri parasti līdzīgi ietekmē konkurenci. Ja attiecībā uz šādu nolīgumu
grupu var pieņemt, ka pastāvīgi tiek izpildīti LESD 101. panta 3. punktā minētie
nosacījumi izņēmuma piemērošanai, šādu grupu iespējams atbrīvot no LESD 101. panta
1. punktā noteiktā aizlieguma, pieņemot attiecīgu regulu. Šīs procedūras mērķis ir atvieglot
Komisijas administratīvo praksi.

— Maznozīmīgi nolīgumi – konkrēti nolīgumi, kuri, kaut gan neatbilst LESD 101. panta
3. punkta nosacījumiem par izņēmuma gadījumiem, tomēr netiek uzskatīti par pārkāpumu,
ja tie ir maznozīmīgi un tirgu ietekmē niecīgā mērā (de minimis princips). Šādi nolīgumi
bieži tiek uzskatīti par lietderīgiem mazo un vidējo uzņēmumu sadarbībai. Ņemot
vērā dažās grupu atbrīvojuma regulās izdarītos grozījumus, kā arī jaunāko jurisdikciju,
2014. gadā tika pārstrādāts Komisijas de minimis paziņojums (2014/C 291/01). Svarīgākās
izmaiņas tajā ir precizējums, ka par maznozīmīgiem nevar uzskatīt nolīgumus, kuru mērķis
ir ierobežot konkurenci.

Atsevišķi nolīgumu veidi vienmēr tiek uzskatīti par konkurenci ierobežojošiem un tādēļ ir
aizliegti bez izņēmuma – galvenokārt tās ir vienošanās par cenām un teritoriālo ierobežojumu
klauzulas.
Izlīguma procedūra karteļu lietās – pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 622/2008, procedūras
izpildi iespējams paātrināt, kā arī par 10 % samazināt naudas soda apmēru, ja iesaistītie
uzņēmumi atbalsta Komisijas darbu un jau procedūras sākumposmā informē par savu līdzdalību
konkurenci izkropļojošā nolīgumā.
Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu – lai pastiprinātu preventīvo ietekmi pret aizliegtiem
nolīgumiem un labāk aizsargātu patērētājus, 2014. gadā tika pieņemta Direktīva 2014/104/ES
par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības
par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Karteļu procedūrai
šeit galvenokārt raksturīgas divējādas sekas: pirmkārt, līdzās naudas sodam paredzēta arī
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civiltiesiskā zaudējumu atlīdzināšana, un, otrkārt, ir saglabāts princips par soda mīkstināšanu
uzņēmumiem, kuri paši informē par savu dalību karteļos.
B. Tirgū dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (LESD 102. pants)
“Dominējošs stāvoklis nozīmē uzņēmuma ekonomiskas varas stāvokli, kas šim uzņēmumam
dod iespēju kavēt efektīvas konkurences pastāvēšanu attiecīgajā tirgū un ļauj darboties lielā
mērā neatkarīgi no konkurentiem, klientiem un, visbeidzot, patērētājiem” (Rs. 27/76, United
Brands). Dominējošo stāvokli izvērtē visā iekšējā tirgū vai ievērojamā tā daļā. Tas, cik lielu
attiecīgā tirgus daļu ņemt vērā, ir atkarīgs no produkta raksturlielumiem, pieejamības un no
patērētāju uzvedības un viņu gatavības izvēlēties alternatīvus produktus. LESD 102. pantā ir
sniegts nepilnīgs uzskaitījums ar dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas piemēriem.
Kopš 2016. gada septembra Komisija piemēro izlīguma pieeju sadarbības procedūras veidā arī
LESD 102. panta pārkāpumu kontekstā.
C. Uzņēmumu apvienošanās kontroles procedūra
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 par neatbilstošu kopējam tirgum tiek uzskatīta uzņēmumu
koncentrācija, kas būtiski kaitē efektīvai konkurencei visā kopējā tirgū vai nozīmīgā tā daļā, it
īpaši dominējoša stāvokļa radīšanas vai nostiprināšanas rezultātā (2. panta 3. punkts). Pirms tiek
sākta uzņēmumu koncentrācija, šī iecere ir jādara zināma Komisijai. Pārbaudē izvērtējamais
faktors ir kontroles ieguve citā uzņēmumā (3. panta 1. punkts). Koncentrāciju nedrīkst uzsākt,
pirms Komisija nav devusi atļauju (7. pants). Turpmāka sistemātiska kontrole nav paredzēta, un
iesaistīto uzņēmumu dekartelizācija nenotiek.
Procedūra var norisināties divos posmos. Vairumā gadījumu procedūru var noslēgt jau pēc pirmā
posma (25 darbdienas). Sarežģītos gadījumos procedūras otrajā posmā (90 darbdienas) tiek
veikta padziļināta pārbaude. Lēmumā par koncentrācijas atbilstību iekšējam tirgum var paredzēt
nosacījumus un saistības (8. pants).
Komisija 2014. gadā nāca klajā ar Balto grāmatu “Virzība uz iedarbīgāku ES uzņēmumu
apvienošanās kontroles sistēmu”, kuras mērķis ir panākt ES regulējuma un valstu tiesību aktu
labāku mijiedarbību. Savukārt 2016. gada oktobrī Komisija izsludināja sabiedrisko apspriešanu,
kas saistīta ar patlaban veikto novērtējumu par atsevišķiem ES uzņēmumu apvienošanās
kontroles procedūras un jurisdikcijas aspektiem.
D. Valsts atbalsta aizliegums (LESD 107. pants)
Valsts atbalsts ir dalībvalsts tieši piešķirta priekšrocība no valsts līdzekļiem. Līdzās
neatmaksājamām subsīdijām par valsts atbalstu uzskatāmi arī aizdevumi ar izdevīgiem
nosacījumiem, atbrīvojumi no nodokļiem un nodevām un kredītu garantijas, vai pat valsts
iestāžu līdzdalība uzņēmumos, ciktāl šāds atbalsts nodrošina labvēlīgākus apstākļus konkrētiem
uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai un tādējādi rada vai draud radīt konkurences
izkropļojumus un ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Valsts atbalsta aizliegums nav spēkā LESD 107. panta 2. punktā uzskaitītajos gadījumos.
Minētajos gadījumos atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu un tāpēc automātiski atļauts. Savukārt
LESD 107. panta 3. punktā uzskaitītajos gadījumos Komisijai ikreiz jāveic atsevišķa pārbaude.
Arī attiecībā uz valsts atbalsta kontroli tiek piemērots de minimis princips un kopš 2008. gada –
vispārējs grupu atbrīvojums (Regula (EK) Nr. 800/2008), kura darbības joma 2014. un
2017. gadā tika paplašināta.
Reaģējot uz ekonomikas un finanšu krīzi, attiecībā uz lēmumiem, kuru juridiskais pamats ir
LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkts, no 2013. gada 1. augusta tiek piemērots Komisijas
paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu banku atbalsta pasākumiem saistībā ar
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finanšu krīzi (OV C 216, 30.7.2013., 1. lpp.). Vēl citi paziņojumi attiecas, piemēram, uz finanšu
iestāžu rekapitalizāciju, samazinātas vērtības aktīviem piemērojamo režīmu, finanšu nozares
dzīvotspējas atjaunošanu un pārstrukturēšanas pasākumu novērtējumu.
Bankām paredzētā atbalsta mērķis ir sekmēt kredītu izsniegšanu un ieguldījumus ilgtspējīgā
izaugsmē. 2012. gadā, modernizējot valsts atbalsta regulējumu, daudzi noteikumi tika
pārstrādāti, intensīvāk koncentrējoties uz tiem valsts atbalsta gadījumiem, kuri īpaši smagi
ietekmē iekšējo tirgu, un racionalizējot procedūru.
Komisija jau ir pieņēmusi pirmos lēmumus par to, ka labvēlīgāka nodokļu režīma piemērošana
konkrētiem uzņēmumiem dažās dalībvalstīs ir uzskatāma par neatļautu valsts atbalstu, ko
nāksies atmaksāt (2015. gadā pieņemtie lēmumi Fiat Finance and Trade un Starbucks
Manufacturing lietās). Apple nodokļu lietā Komisija 2016. gadā izdeva rīkojumu Īrijai iekasēt
EUR 13 miljardus nenomaksāto nodokļu. Gan Apple, gan Īrija šo lēmumu apstrīdēja. Patlaban
notiek lietas izskatīšana tiesā. Komisija pārbauda arī citus gadījumus.
E. Sabiedriskie pakalpojumi, vispārējas nozīmes pakalpojumi un vispārējas
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi
LESD 14. panta otrajā teikumā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai ir likumdošanas kompetence,
taču šai kompetencei nav ekskluzīvs raksturs. Ir paredzēta parastā likumdošanas procedūra,
kas reglamentēta LESD 52. un 114. pantā un nosaka, ka Eiropas Parlaments un Padome ir
vienlīdzīgā mērā iesaistīti likumdošanas procesā. LESD 14. pantu papildina Protokols Nr. 26
“Par sabiedriskiem pakalpojumiem”, kurā, atsaucoties uz LESD 14. pantu, ir vēlreiz uzsvērta
sabiedrisko pakalpojumu nozīme, daudzveidība, valstu, reģionālo un vietējo iestāžu rīcības
brīvība un vispārējas piekļuves princips. Īpašu nozīmi LESD 14. pantam piešķir Pamattiesību
hartas 36. pants. Arī tajā ir atzīts, ka vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu
pieejamība Savienības iedzīvotājiem ir nepieciešama, lai veicinātu Savienības sociālo un
teritoriālo kohēziju.
Patlaban spēkā esošo vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu regulējumu veido
Komisijas lēmums (OV L 7, 11.1.2012., 3. lpp.), divi paziņojumi (OV C 8, 11.1.2012., 14. lpp.
un OV C 8, 11.1.2012., 15. lpp.) un Direktīva 2006/111/EK.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments par konkurences tiesību aktiem lielākoties lemj tikai apspriežu procedūras ietvaros.
Tāpēc Parlamenta ietekme ir mazāka nekā Komisijas un Padomes ietekme. Parlaments jau
vairākas reizes ir prasījis, lai arī konkurences tiesību akti tiktu pieņemti, izmantojot parasto
likumdošanas procedūru, cita starpā paužot šo prasību rezolūcijās, kuras tas katru gadu pieņem
attiecībā uz Eiropas Komisijas ikgadējo ziņojumu par konkurences politiku.
Līdz ar to Parlamenta svarīgākais uzdevums ir kontrolēt izpildinstitūciju. Par konkurences
jautājumiem atbildīgais Komisijas loceklis vairākas reizes gadā uzstājas Parlamenta
Ekonomikas un monetārajā komitejā (ECON), lai skaidrotu savu politiku un apspriestu
lēmumus.
Iepriekš pieminētā 2014. gada direktīva par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām tika pieņemta,
izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tas bija viens no retajiem gadījumiem, kad
Parlamentam (un ECON komitejai kā atbildīgajai komitejai) arī bija uzticēta likumdošanas
funkcija, un deputātiem šajā gadījumā bija svarīgi panākt, lai patērētājiem tiktu pilnībā
atlīdzināti nodarītie zaudējumi, vienlaikus nodrošinot, lai kompensācija nebūtu nesamērīgi liela.
Pārstāvot patērētāju intereses, deputātiem izdevās panākt, ka dalībvalstu konkurences iestāžu
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lēmumi tiek uzskatīti par pirmšķietamu (prima facie) pierādījumu konkurences noteikumu
pārkāpuma pastāvēšanai.
2016. gada vasarā darbību noslēdza Parlamenta Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura
vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE, TAXE 2), kura nodarbojās ar jautājumu,
kā dalībvalstīs praksē tiek izvērtēta nodokļu nolēmumu atbilstība valsts atbalsta regulējumam
un vai būtu nepieciešams precizēt noteikumus par savstarpējo informācijas apmaiņu.
Patlaban Parlamentā parastajā likumdošanas procedūrā tiek izskatīts Komisijas priekšlikums
par dalībvalstu konkurences iestāžu pilnvaru paplašināšanu, lai tās varētu efektīvāk īstenot
ES konkurences tiesību aktus (“EKT+ priekšlikums”). Kompetentā komiteja šajā procedūrā
ir ECON. Gaidāms, ka Parlaments savu nostāju, kas tiks apspriesta ar Konkurences padomi,
pieņems 2018. gada sākumā.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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