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Grozījums Nr.  53 

Tibor Szanyi 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

5.a atsauce (jauna) 

 
Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 – ņemot vērā Ekonomikas un 

monetārās komitejas ziņojumu Eiropas 

Parlamentam (A8-0001/2017) par 

ikgadējo ziņojumu par ES konkurences 

politiku un īpaši šā ziņojuma 151.–

159. punktu, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 

kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

atvērtāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. Šāda 

izpilde aizsargā patērētājus pret tādu 

darījumdarbības praksi, kuras rezultātā 

preču un pakalpojumu cenas tiek mākslīgi 

uzturētas augstā līmenī, un palielina 

novatorisku preču un pakalpojumu izvēles 

iespējas. 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 

kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

atvērtāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. 

Konkurence ir svarīgs stimuls inovācijām. 

Parasti Eiropas mazajos un segmentētajos 

tirgos tās trūkst. Konkurence aizsargā 

patērētājus pret tādu darījumdarbības 

praksi, kuras rezultātā preču un 

pakalpojumu cenas tiek mākslīgi uzturētas 

augstā līmenī, un palielina novatorisku 

preču un pakalpojumu izvēles iespējas. 
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Grozījums Nr.  55 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 

kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

atvērtāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. Šāda 

izpilde aizsargā patērētājus pret tādu 

darījumdarbības praksi, kuras rezultātā 

preču un pakalpojumu cenas tiek mākslīgi 

uzturētas augstā līmenī, un palielina 

novatorisku preču un pakalpojumu izvēles 

iespējas. 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 

kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

atvērtāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. Šāda 

izpilde aizsargā patērētājus un 

uzņēmumus, kas darbojas iekšējā tirgū, 

pret tādu darījumdarbības praksi, kuras 

rezultātā preču un pakalpojumu cenas tiek 

mākslīgi uzturētas augstā līmenī, un 

palielina novatorisku preču un 

pakalpojumu izvēles iespējas. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  56 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 

(1) Līguma par Eiropas Savienības 

darbību (LESD) 101. un 102. pants ir 

sabiedriskās kārtības normas, un tās būtu 

efektīvi jāpiemēro visā Savienībā, lai 

nodrošinātu, ka iekšējā tirgū netiek 
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kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

atvērtāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. Šāda 

izpilde aizsargā patērētājus pret tādu 

darījumdarbības praksi, kuras rezultātā 

preču un pakalpojumu cenas tiek mākslīgi 

uzturētas augstā līmenī, un palielina 

novatorisku preču un pakalpojumu izvēles 

iespējas. 

kropļota konkurence. LESD 101. un 

102. panta efektīva izpilde ir nepieciešama 

tam, lai panāktu, ka tirgi Eiropā kļūst 

taisnīgāki un tajos valda konkurence un ka 

uzņēmumi šajos tirgos konkurē, balstoties 

uz to objektīvajām spējām, un nerada 

šķēršļus ieiešanai tirgū, un tādējādi tie var 

vairot labklājību un radīt darbvietas. Šāda 

izpilde aizsargā patērētājus pret tādu 

darījumdarbības praksi, kuras rezultātā 

preču un pakalpojumu cenas tiek mākslīgi 

uzturētas augstā līmenī, un palielina 

novatorisku preču un pakalpojumu izvēles 

iespējas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts 

konkurences iestādes valdības vai 

parlamenta struktūrai iesniedz publiski 

pieejamus periodiskus ziņojumus par to 

darbību. Dalībvalstis nodrošina, ka 

minētajos ziņojumos sniedz informāciju 

par lēmējstruktūras locekļu iecelšanu 

amatā un atstādināšanu, par attiecīgajā 

gadā piešķirto resursu apjomu un par 

minētā apjoma izmaiņām salīdzinājumā 

ar iepriekšējiem gadiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Valdības vai parlamenta struktūrām ir jāsaņem periodiski valsts konkurences iestāžu ziņojumi 

par to darbību, un šiem ziņojumiem ir jābūt publiski pieejamiem. Jo īpaši minētajos ziņojums 

ir jāsniedz informācija par lēmējstruktūras locekļu iecelšanu amatā un atstādināšanu un par 

resursu apjoma izmaiņām. Tas ļauj efektīvi uzraudzīt to, vai tiek nodrošinātas šajā direktīvā 

paredzētās garantijas. 



 

PE613.265v01-00 6/125 AM\1138283LV.docx 

LV 

 

Grozījums Nr.  58 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm 

nav jāpieņem jauni procesuālie tiesību 

akti, šajā direktīvā nebūtu jāapdraud 

tradicionālais lēmumu pieņemšanas un 

izmeklēšanas pilnvaru sadalījums 

dalībvalstī starp dažādām VKI. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  59 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Turklāt, paredzot VKI pilnvaras 

visu informāciju attiecībā uz uzņēmumu, 

par kuru tiek veikta izmeklēšana, iegūt 

digitālā formātā neatkarīgi no attiecīgā datu 

nesēja, arī tiktu ietekmēts VKI pilnvaru 

apjoms gadījumos, kad tās procedūras 

agrīnā stadijā veic attiecīgo izmeklēšanas 

pasākumu, pamatojoties arī uz valsts 

konkurences tiesību normām, kuras tiek 

piemērotas paralēli LESD 101. un 

102. pantam. Dažāda apjoma inspekciju 

veikšanas pilnvaru paredzēšana VKI 

atkarībā no tā, vai tās galu galā piemēros 

vienīgi valsts konkurences tiesību normas 

vai paralēli arī LESD 101. un 102. pantu, 

mazinātu konkurences tiesību izpildes 

efektivitāti iekšējā tirgū. Tāpēc direktīvas 

darbības jomai būtu jāietver gan tikai 

LESD 101. un 102. panta piemērošana, gan 

valsts konkurences tiesību paralēla 

(4) Turklāt, paredzot VKI pilnvaras 

informāciju attiecībā uz uzņēmumu, par 

kuru tiek veikta izmeklēšana, iegūt digitālā 

formātā neatkarīgi no attiecīgā datu nesēja, 

arī tiktu ietekmēts VKI pilnvaru apjoms 

gadījumos, kad tās procedūras agrīnā 

stadijā veic attiecīgo izmeklēšanas 

pasākumu, pamatojoties arī uz valsts 

konkurences tiesību normām, kuras tiek 

piemērotas paralēli LESD 101. un 

102. pantam. Dažāda apjoma inspekciju 

veikšanas pilnvaru paredzēšana VKI 

atkarībā no tā, vai tās galu galā piemēros 

vienīgi valsts konkurences tiesību normas 

vai paralēli arī LESD 101. un 102. pantu, 

mazinātu konkurences tiesību izpildes 

efektivitāti iekšējā tirgū. Tāpēc direktīvas 

darbības jomai būtu jāietver gan tikai 

LESD 101. un 102. panta piemērošana, gan 

valsts konkurences tiesību paralēla 
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piemērošana tajā pašā lietā. Vienīgais 

izņēmums ir aizsardzība attiecībā uz 

iecietības programmas ietvaros sniegtajām 

liecībām un izlīguma iesniegumiem, kas 

attiecas arī uz valsts konkurences tiesību 

ekskluzīvu piemērošanu. 

piemērošana tajā pašā lietā. Vienīgais 

izņēmums ir aizsardzība attiecībā uz 

iecietības programmas ietvaros sniegtajām 

liecībām un izlīguma iesniegumiem, kas 

attiecas arī uz valsts konkurences tiesību 

ekskluzīvu piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Valsts tiesību akti daudzām VKI 

liedz nepieciešamās neatkarības garantijas 

un izpildes un naudas sodu uzlikšanas 

pilnvaras, kas vajadzīgas šo noteikumu 

efektīvai izpildei. Tādējādi tiek iedragātas 

to iespējas efektīvi piemērot LESD 101. un 

102. pantu un, attiecīgā gadījumā, valsts 

konkurences tiesību normas paralēli 

minētajiem pantiem. Piemēram, daudzām 

VKI saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav 

pieejami efektīvi rīki, kas dotu iespēju 

atrast LESD 101. un 102. panta pārkāpumu 

pierādījumus, lai varētu uzlikt naudas sodu 

likumpārkāpējiem uzņēmumiem, vai nav 

resursu, kas nepieciešami LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai. Tāpēc 

var gadīties, ka tās vispār neko nevar iesākt 

vai ka to izpildes darbības ir ierobežotas. 

Tas, ka daudzām VKI nav LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai 

nepieciešamo rīku un garantiju, nozīmē, ka 

uzņēmumiem, kas piekopj konkurenci 

ierobežojošu praksi, attiecīgajās procedūrās 

var būt ļoti dažādi iznākumi atkarībā no 

dalībvalsts, kurā tie darbojas: iespējams, ka 

izpilde saskaņā ar LESD 101. un 

102. pantu vispār nenotiek vai notiek 

neefektīvi. Piemēram, dažās dalībvalstīs 

uzņēmumi var izvairīties no naudas soda 

(5) Valsts tiesību akti daudzām VKI 

liedz nepieciešamās neatkarības garantijas 

un izpildes un naudas sodu uzlikšanas 

pilnvaras, kas vajadzīgas šo noteikumu 

efektīvai izpildei. Tādējādi tiek iedragātas 

to iespējas efektīvi piemērot LESD 101. un 

102. pantu un, attiecīgā gadījumā, valsts 

konkurences tiesību normas paralēli 

minētajiem pantiem. Piemēram, daudzām 

VKI saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav 

pieejami efektīvi rīki, kas dotu iespēju 

atrast LESD 101. un 102. panta pārkāpumu 

pierādījumus, lai varētu uzlikt naudas sodu 

likumpārkāpējiem uzņēmumiem, vai nav 

atbilstošu cilvēkresursu, finanšu resursu 

un budžeta autonomijas, kas 

nepieciešama LESD 101. un 102. panta 

efektīvai piemērošanai. Pēdējo gadu laikā 

ir samazināts vairāku valstu konkurences 

iestāžu budžets un darbinieku skaits, 

tādējādi apdraudot VKI pareizu darbību 

un uzdevumu izpildi. Tāpēc var gadīties, 

ka tās vispār neko nevar iesākt vai ka to 

izpildes darbības ir ierobežotas. Tas, ka 

daudzām VKI nav LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai 

nepieciešamo rīku un garantiju, nozīmē, ka 

uzņēmumiem, kas piekopj konkurenci 

ierobežojošu praksi, attiecīgajās procedūrās 
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piemērošanas, vienkārši pārstrukturējot 

uzņēmumu. LESD 101. un 102. panta un 

valsts konkurences tiesību normu 

nevienmērīga piemērošana paralēli LESD 

101. un 102. pantam nozīmē, ka tiek 

palaistas garām iespējas novērst šķēršļus 

ieiešanai tirgū un panākt, ka tirgi viscaur 

Eiropā kļūst atvērtāki un konkurence tajos 

ir asāka un ka uzņēmumi šajos tirgos 

konkurē, balstoties uz to objektīvajām 

spējām. Uzņēmumi un patērētāji īpaši cieš 

tajās dalībvalstīs, kurās VKI ir mazāk 

iespēju panākt efektīvu izpildi. 

Uzņēmumiem ir liegta iespēja konkurēt, 

balstoties uz to objektīvajām spējām, ja 

konkurenci ierobežojošā prakse paliek 

nesodīta, piemēram, tāpēc, ka nav 

iespējams ievākt šādas prakses 

pierādījumus vai uzņēmumi var izvairīties 

no naudas soda piemērošanas. Tādējādi 

uzņēmumiem nav stimula ieiet šādos 

tirgos, izmantot tiesības veikt 

uzņēmējdarbību un piedāvāt preces un 

pakalpojumus. Savukārt patērētājiem tajās 

dalībvalstīs, kurās izpilde ir vājāka, tiek 

liegti ieguvumi, ko nodrošina konkurences 

noteikumu efektīva izpilde. Tādējādi LESD 

101. un 102. panta un valsts konkurences 

tiesību normu nevienmērīga piemērošana 

paralēli LESD 101. un 102. pantam Eiropā 

izkropļo konkurenci iekšējā tirgū un neļauj 

šim tirgum darboties pienācīgi. 

var būt ļoti dažādi iznākumi atkarībā no 

dalībvalsts, kurā tie darbojas: iespējams, ka 

izpilde saskaņā ar LESD 101. un 

102. pantu vispār nenotiek vai notiek 

neefektīvi. Piemēram, dažās dalībvalstīs 

uzņēmumi var izvairīties no naudas soda 

piemērošanas, vienkārši pārstrukturējot 

uzņēmumu. LESD 101. un 102. panta un 

valsts konkurences tiesību normu 

nevienmērīga piemērošana paralēli LESD 

101. un 102. pantam nozīmē, ka tiek 

palaistas garām iespējas novērst šķēršļus 

ieiešanai tirgū un panākt, ka tirgi viscaur 

Savienībā kļūst taisnīgāki un konkurence 

tajos ir asāka un ka uzņēmumi šajos tirgos 

konkurē, balstoties uz to objektīvajām 

spējām. Uzņēmumi un patērētāji īpaši cieš 

tajās dalībvalstīs, kurās VKI ir mazāk 

iespēju panākt efektīvu izpildi. 

Uzņēmumiem ir liegta iespēja konkurēt, 

balstoties uz to objektīvajām spējām, ja 

konkurenci ierobežojošā prakse paliek 

nesodīta, piemēram, tāpēc, ka nav 

iespējams ievākt šādas prakses 

pierādījumus vai uzņēmumi var izvairīties 

no naudas soda piemērošanas. Tādējādi 

uzņēmumiem nav stimula ieiet šādos 

tirgos, izmantot tiesības veikt 

uzņēmējdarbību un piedāvāt preces un 

pakalpojumus. Savukārt patērētājiem tajās 

dalībvalstīs, kurās izpilde ir vājāka, tiek 

liegti ieguvumi, ko nodrošina konkurences 

noteikumu efektīva izpilde. Tādējādi LESD 

101. un 102. panta un valsts konkurences 

tiesību normu nevienmērīga piemērošana 

paralēli LESD 101. un 102. pantam 

Savienībā izkropļo konkurenci iekšējā 

tirgū un neļauj šim tirgum darboties 

pienācīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  61 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Valsts tiesību akti daudzām VKI 

liedz nepieciešamās neatkarības garantijas 

un izpildes un naudas sodu uzlikšanas 

pilnvaras, kas vajadzīgas šo noteikumu 

efektīvai izpildei. Tādējādi tiek iedragātas 

to iespējas efektīvi piemērot LESD 101. un 

102. pantu un, attiecīgā gadījumā, valsts 

konkurences tiesību normas paralēli 

minētajiem pantiem. Piemēram, daudzām 

VKI saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav 

pieejami efektīvi rīki, kas dotu iespēju 

atrast LESD 101. un 102. panta pārkāpumu 

pierādījumus, lai varētu uzlikt naudas sodu 

likumpārkāpējiem uzņēmumiem, vai nav 

resursu, kas nepieciešami LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai. Tāpēc 

var gadīties, ka tās vispār neko nevar iesākt 

vai ka to izpildes darbības ir ierobežotas. 

Tas, ka daudzām VKI nav LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai 

nepieciešamo rīku un garantiju, nozīmē, ka 

uzņēmumiem, kas piekopj konkurenci 

ierobežojošu praksi, attiecīgajās procedūrās 

var būt ļoti dažādi iznākumi atkarībā no 

dalībvalsts, kurā tie darbojas: iespējams, ka 

izpilde saskaņā ar LESD 101. un 

102. pantu vispār nenotiek vai notiek 

neefektīvi. Piemēram, dažās dalībvalstīs 

uzņēmumi var izvairīties no naudas soda 

piemērošanas, vienkārši pārstrukturējot 

uzņēmumu. LESD 101. un 102. panta un 

valsts konkurences tiesību normu 

nevienmērīga piemērošana paralēli LESD 

101. un 102. pantam nozīmē, ka tiek 

palaistas garām iespējas novērst šķēršļus 

ieiešanai tirgū un panākt, ka tirgi viscaur 

Eiropā kļūst atvērtāki un konkurence tajos 

ir asāka un ka uzņēmumi šajos tirgos 

konkurē, balstoties uz to objektīvajām 

spējām. Uzņēmumi un patērētāji īpaši cieš 

tajās dalībvalstīs, kurās VKI ir mazāk 

iespēju panākt efektīvu izpildi. 

Uzņēmumiem ir liegta iespēja konkurēt, 

balstoties uz to objektīvajām spējām, ja 

konkurenci ierobežojošā prakse paliek 

nesodīta, piemēram, tāpēc, ka nav 

(5) Valsts tiesību aktu noteiktas 

nepilnības varētu VKI liegt nepieciešamās 

neatkarības garantijas un izpildes un 

naudas sodu uzlikšanas pilnvaras, kas 

vajadzīgas šo noteikumu efektīvai izpildei. 

Tādējādi tiek iedragātas to iespējas efektīvi 

piemērot LESD 101. un 102. pantu un, 

attiecīgā gadījumā, valsts konkurences 

tiesību normas paralēli minētajiem 

pantiem. Piemēram, daudzām VKI saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem nav pieejami 

efektīvi rīki, kas dotu iespēju atrast LESD 

101. un 102. panta pārkāpumu 

pierādījumus, lai varētu uzlikt naudas sodu 

likumpārkāpējiem uzņēmumiem, vai nav 

resursu, kas nepieciešami LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai. Tāpēc 

var gadīties, ka tās vispār neko nevar iesākt 

vai ka to izpildes darbības ir ierobežotas. 

Tas, ka daudzām VKI nav LESD 101. un 

102. panta efektīvai piemērošanai 

nepieciešamo rīku un garantiju, nozīmē, ka 

uzņēmumiem, kas piekopj konkurenci 

ierobežojošu praksi, attiecīgajās procedūrās 

var būt ļoti dažādi iznākumi atkarībā no 

dalībvalsts, kurā tie darbojas: iespējams, ka 

izpilde saskaņā ar LESD 101. un 

102. pantu vispār nenotiek vai notiek 

neefektīvi. Piemēram, dažās dalībvalstīs 

uzņēmumi var izvairīties no naudas soda 

piemērošanas, vienkārši pārstrukturējot 

uzņēmumu. LESD 101. un 102. panta un 

valsts konkurences tiesību normu 

nevienmērīga piemērošana paralēli LESD 

101. un 102. pantam nozīmē, ka tiek 

palaistas garām iespējas novērst šķēršļus 

ieiešanai tirgū un panākt, ka tirgi viscaur 

Eiropā kļūst atvērtāki un konkurence tajos 

ir asāka un ka uzņēmumi šajos tirgos 

konkurē, balstoties uz to objektīvajām 

spējām. Uzņēmumi un patērētāji īpaši cieš 

tajās dalībvalstīs, kurās VKI ir mazāk 

iespēju panākt efektīvu izpildi. 

Uzņēmumiem ir liegta iespēja konkurēt, 

balstoties uz to objektīvajām spējām, ja 

konkurenci ierobežojošā prakse paliek 
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iespējams ievākt šādas prakses 

pierādījumus vai uzņēmumi var izvairīties 

no naudas soda piemērošanas. Tādējādi 

uzņēmumiem nav stimula ieiet šādos 

tirgos, izmantot tiesības veikt 

uzņēmējdarbību un piedāvāt preces un 

pakalpojumus. Savukārt patērētājiem tajās 

dalībvalstīs, kurās izpilde ir vājāka, tiek 

liegti ieguvumi, ko nodrošina konkurences 

noteikumu efektīva izpilde. Tādējādi LESD 

101. un 102. panta un valsts konkurences 

tiesību normu nevienmērīga piemērošana 

paralēli LESD 101. un 102. pantam Eiropā 

izkropļo konkurenci iekšējā tirgū un neļauj 

šim tirgum darboties pienācīgi. 

nesodīta, piemēram, tāpēc, ka nav 

iespējams ievākt šādas prakses 

pierādījumus vai uzņēmumi var izvairīties 

no naudas soda piemērošanas. Tādējādi 

uzņēmumiem nav stimula ieiet šādos 

tirgos, izmantot tiesības veikt 

uzņēmējdarbību un piedāvāt preces un 

pakalpojumus. Savukārt patērētājiem tajās 

dalībvalstīs, kurās izpilde ir vājāka, tiek 

liegti ieguvumi, ko nodrošina konkurences 

noteikumu efektīva izpilde. Tādējādi LESD 

101. un 102. panta un valsts konkurences 

tiesību normu nevienmērīga piemērošana 

paralēli LESD 101. un 102. pantam Eiropā 

izkropļo konkurenci iekšējā tirgū un neļauj 

šim tirgum darboties pienācīgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) VKI rīku un garantiju trūkumi un 

ierobežojumi negatīvi ietekmē LESD 

101. un 102. panta izpildes paralēlo 

pilnvaru sistēmu, kas ir iecerēta kā vienots 

veselums, kurš balstās uz ciešu sadarbību 

Eiropas Konkurences tīklā. Šīs sistēmas 

pienācīga darbība ir atkarīga no iestāžu 

spējas paļauties uz vienas iestādes 

veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem citas 

iestādes vārdā. Tā kā joprojām ir tādas 

VKI, kurām nav pienācīgu izmeklēšanas 

rīku, sistēma nevar darboties, kā nākas. Arī 

citos būtiskos aspektos valsts konkurences 

iestādes nespēj nodrošināt savstarpēju 

palīdzību. Piemēram, lielākajā daļā 

dalībvalstu pārrobežu uzņēmums var 

izvairīties no naudas sodu samaksas, ja tam 

nav juridiskā statusa to dalībvalstu 

teritorijās, kurās tas darbojas. Tas mazina 

(6) VKI rīku un garantiju trūkumi un 

ierobežojumi negatīvi ietekmē LESD 

101. un 102. panta izpildes paralēlo 

pilnvaru sistēmu, kas ir iecerēta kā vienots 

veselums, kurš balstās uz ciešu sadarbību 

Eiropas Konkurences tīklā. Šīs sistēmas 

pienācīga darbība ir atkarīga no iestāžu 

spējas paļauties uz vienas iestādes 

veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem citas 

iestādes vārdā nolūkā sekmēt dalībvalstu 

sadarbību un savstarpēju palīdzību. Tā kā 

joprojām ir tādas VKI, kurām nav 

pienācīgu izmeklēšanas rīku, sistēma nevar 

darboties, kā nākas. Arī citos būtiskos 

aspektos valsts konkurences iestādes 

nespēj nodrošināt savstarpēju palīdzību. 

Piemēram, lielākajā daļā dalībvalstu 

pārrobežu uzņēmums var izvairīties no 

naudas sodu samaksas, ja tam nav juridiskā 
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stimulus ievērot LESD 101. un 102. pantu. 

No tā izrietošā neefektīvā izpilde izkropļo 

konkurenci, kā rezultātā cieš 

likumpaklausīgie uzņēmumi, un grauj 

patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, 

īpaši digitālajā vidē. 

statusa to dalībvalstu teritorijās, kurās tas 

darbojas. Tas mazina stimulus ievērot 

LESD 101. un 102. pantu. No tā izrietošā 

neefektīvā izpilde izkropļo konkurenci, kā 

rezultātā cieš likumpaklausīgie uzņēmumi, 

un grauj patērētāju uzticēšanos iekšējam 

tirgum, īpaši digitālajā vidē. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) VKI rīku un garantiju trūkumi un 

ierobežojumi negatīvi ietekmē LESD 

101. un 102. panta izpildes paralēlo 

pilnvaru sistēmu, kas ir iecerēta kā vienots 

veselums, kurš balstās uz ciešu sadarbību 

Eiropas Konkurences tīklā. Šīs sistēmas 

pienācīga darbība ir atkarīga no iestāžu 

spējas paļauties uz vienas iestādes 

veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem citas 

iestādes vārdā. Tā kā joprojām ir tādas 

VKI, kurām nav pienācīgu izmeklēšanas 

rīku, sistēma nevar darboties, kā nākas. Arī 

citos būtiskos aspektos valsts konkurences 

iestādes nespēj nodrošināt savstarpēju 

palīdzību. Piemēram, lielākajā daļā 

dalībvalstu pārrobežu uzņēmums var 

izvairīties no naudas sodu samaksas, ja tam 

nav juridiskā statusa to dalībvalstu 

teritorijās, kurās tas darbojas. Tas mazina 

stimulus ievērot LESD 101. un 102. pantu. 

No tā izrietošā neefektīvā izpilde izkropļo 

konkurenci, kā rezultātā cieš 

likumpaklausīgie uzņēmumi, un grauj 

patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, 

īpaši digitālajā vidē. 

(6) Noteikti VKI rīku un garantiju 

trūkumi un ierobežojumi varētu, 

iespējams, negatīvi ietekmēt LESD 101. un 

102. panta izpildes paralēlo pilnvaru 

sistēmu, kas ir iecerēta kā vienots 

veselums, kurš balstās uz ciešu sadarbību 

Eiropas Konkurences tīklā. Šīs sistēmas 

pienācīga darbība ir atkarīga no iestāžu 

spējas paļauties uz vienas iestādes 

veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem citas 

iestādes vārdā. Tā kā joprojām ir tādas 

VKI, kurām nav pienācīgu izmeklēšanas 

rīku, sistēma nevar darboties, kā nākas. Arī 

citos būtiskos aspektos valsts konkurences 

iestādes nespēj nodrošināt savstarpēju 

palīdzību. Piemēram, lielākajā daļā 

dalībvalstu pārrobežu uzņēmums var 

izvairīties no naudas sodu samaksas, ja tam 

nav juridiskā statusa to dalībvalstu 

teritorijās, kurās tas darbojas. Tas mazina 

stimulus ievērot LESD 101. un 102. pantu. 

No tā izrietošā neefektīvā izpilde izkropļo 

konkurenci, kā rezultātā cieš 

likumpaklausīgie uzņēmumi, un grauj 

patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, 

īpaši digitālajā vidē. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai Eiropā panāktu patiesi vienotu 

konkurences noteikumu izpildes telpu, kurā 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, ir 

vienlīdzīgāki konkurences apstākļi un 

patērētājiem ir mazināta apstākļu 

nevienlīdzība, attiecībā uz LESD 101. un 

102. panta piemērošanu un valsts 

konkurences tiesību normu piemērošanu 

paralēli LESD 101. un 102. pantam ir 

nepieciešams ieviest neatkarības garantiju 

un resursu minimuma prasības un paredzēt 

galvenās izpildes un naudas sodu 

uzlikšanas pilnvaras, kas valstu 

konkurences iestādēm dotu iespēju 

nodrošināt pilnīgu efektivitāti. 

(7) Lai Eiropā panāktu patiesi vienotu 

konkurences noteikumu izpildes telpu, kurā 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, ir 

vienlīdzīgāki konkurences apstākļi un 

patērētājiem ir mazināta apstākļu 

nevienlīdzība, attiecībā uz LESD 101. un 

102. panta piemērošanu un valsts 

konkurences tiesību normu piemērošanu 

paralēli LESD 101. un 102. pantam ir 

nepieciešams ieviest neatkarības garantiju, 

kā arī atbilstošu finanšu resursu, 

cilvēkresursu un tehnoloģisko resursu 
minimuma prasības un paredzēt galvenās 

izpildes un naudas sodu uzlikšanas 

pilnvaras, kas valstu konkurences iestādēm 

dotu iespēju nodrošināt pilnīgu efektivitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turpretī attiecībā uz nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem slepeniem karteļiem tiek 

piemērota iecietības programma, ir 

nepieciešami sīki izstrādāti noteikumi. 

Uzņēmumi par savu dalību slepenos 

karteļos ziņos tikai tad, ja būs pietiekama 

juridiskā noteiktība attiecībā uz to, vai tie 

tiks atbrīvoti no naudas soda. Dalībvalstīs 

piemērojamo iecietības programmu 

(10) Turpretī attiecībā uz nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem slepeniem karteļiem tiek 

piemērota iecietības programma, ir 

nepieciešami sīki izstrādāti noteikumi. 

Uzņēmumi par savu dalību slepenos 

karteļos ziņos tikai tad, ja būs pietiekama 

juridiskā noteiktība attiecībā uz to, vai tie 

tiks atbrīvoti no naudas soda. Dalībvalstīs 

piemērojamo iecietības programmu 
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izteiktās atšķirības rada juridisko 

nenoteiktību potenciālajiem iecietības 

pieteikuma iesniedzējiem un tādējādi var 

vājināt to stimulus pieteikties iecietības 

programmas piemērošanai. Ja dalībvalstīm 

būtu iespēja ieviest vai piemērot attiecīgi 

vairāk vai mazāk ierobežojošus iecietības 

noteikumus šīs direktīvas piemērošanas 

jomā, tas ne tikai būtu pretrunā mērķim 

nodrošināt pieteikuma iesniedzējiem 

stimulus un tādējādi padarīt konkurences 

noteikumu izpildi Savienībā iespējami 

efektīvu, bet arī varētu apdraudēt 

konkurences apstākļu vienlīdzību 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū. 

Tomēr dalībvalstīm nav liegts piemērot 

iecietības programmas, kas attiecas ne tikai 

uz slepenajiem karteļiem, bet arī citiem 

LESD 101. un 102. panta un līdzvērtīgu 

valsts noteikumu pārkāpumiem. 

izteiktās atšķirības rada juridisko 

nenoteiktību potenciālajiem iecietības 

pieteikuma iesniedzējiem un tādējādi var 

vājināt to stimulus pieteikties iecietības 

programmas piemērošanai. Tirgus 

atšķirību dēļ vairāki slepeno karteļu 

dalībnieki varētu censties izmantot 

iecietības programmas citās dalībvalstīs. 
Ja dalībvalstīm būtu iespēja ieviest vai 

piemērot skaidrākus un saskaņotākus 

iecietības noteikumus šīs direktīvas 

piemērošanas jomā, tā būtu virzība pretī 

mērķim nodrošināt pieteikuma 

iesniedzējiem stimulus un tādējādi padarīt 

konkurences noteikumu izpildi Savienībā 

iespējami efektīvu, un tas garantētu 

konkurences apstākļu vienlīdzību 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū. 

Tomēr dalībvalstīm nav liegts piemērot 

iecietības programmas, kas attiecas ne tikai 

uz slepenajiem karteļiem, bet arī citiem 

LESD 101. un 102. panta un līdzvērtīgu 

valsts noteikumu pārkāpumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Turpretī attiecībā uz nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem slepeniem karteļiem tiek 

piemērota iecietības programma, ir 

nepieciešami sīki izstrādāti noteikumi. 

Uzņēmumi par savu dalību slepenos 

karteļos ziņos tikai tad, ja būs pietiekama 

juridiskā noteiktība attiecībā uz to, vai tie 

tiks atbrīvoti no naudas soda. Dalībvalstīs 

piemērojamo iecietības programmu 

izteiktās atšķirības rada juridisko 

nenoteiktību potenciālajiem iecietības 

pieteikuma iesniedzējiem un tādējādi var 

vājināt to stimulus pieteikties iecietības 

(10) Turpretī attiecībā uz nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem slepeniem karteļiem tiek 

piemērota iecietības programma, ir 

nepieciešami skaidri un visaptveroši 

noteikumi. Uzņēmumi par savu dalību 

slepenos karteļos ziņos tikai tad, ja būs 

pietiekama juridiskā noteiktība attiecībā uz 

to, vai tie tiks atbrīvoti no naudas soda. 

Dalībvalstīs piemērojamo iecietības 

programmu izteiktās atšķirības rada 

juridisko nenoteiktību potenciālajiem 

iecietības pieteikuma iesniedzējiem un 

tādējādi var vājināt to stimulus pieteikties 
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programmas piemērošanai. Ja dalībvalstīm 

būtu iespēja ieviest vai piemērot attiecīgi 

vairāk vai mazāk ierobežojošus iecietības 

noteikumus šīs direktīvas piemērošanas 

jomā, tas ne tikai būtu pretrunā mērķim 

nodrošināt pieteikuma iesniedzējiem 

stimulus un tādējādi padarīt konkurences 

noteikumu izpildi Savienībā iespējami 

efektīvu, bet arī varētu apdraudēt 

konkurences apstākļu vienlīdzību 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū. 

Tomēr dalībvalstīm nav liegts piemērot 

iecietības programmas, kas attiecas ne tikai 

uz slepenajiem karteļiem, bet arī citiem 

LESD 101. un 102. panta un līdzvērtīgu 

valsts noteikumu pārkāpumiem. 

iecietības programmas piemērošanai. Ja 

dalībvalstīm būtu iespēja ieviest vai 

piemērot attiecīgi vairāk vai mazāk 

ierobežojošus iecietības noteikumus šīs 

direktīvas piemērošanas jomā, tas ne tikai 

būtu pretrunā mērķim nodrošināt 

pieteikuma iesniedzējiem stimulus un 

tādējādi padarīt konkurences noteikumu 

izpildi Savienībā iespējami efektīvu, bet arī 

varētu apdraudēt konkurences apstākļu 

vienlīdzību uzņēmumiem, kas darbojas 

iekšējā tirgū. Tomēr dalībvalstīm nav liegts 

piemērot iecietības programmas, kas 

attiecas ne tikai uz slepenajiem karteļiem, 

bet arī citiem LESD 101. un 102. panta un 

līdzvērtīgu valsts noteikumu pārkāpumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Advokātu, tostarp ārējo advokātu 

un iekšējo padomdevēju, un klientu 

saziņas konfidencialitātes aizsardzība ir 

svarīgs faktors pilnīgai aizstāvības tiesību 

īstenošanai, kā noteikts Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūrā. Tāpēc VKI 

būtu vismaz jāievēro konfidencialitāte 

attiecībā uz rakstveida saziņu starp 

klientiem un viņu advokātiem, ja vien 

šāda saziņa notiek saistībā ar klienta 

tiesībām uz aizstāvību ar konkurenci 

saistītās procedūrās un šo tiesību interesēs 

un ja tajā iesaistīti neatkarīgi advokāti. 

Šādam konfidencialitātes pienākumam 

nevajadzētu liegt klientam izpaust 

rakstveida saziņu starp advokātu un 

klientu, ja klients uzskata, ka tas ir viņa 

interesēs. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  68 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Tā kā saskaņā ar Tiesas 

judikatūru advokāta un klienta saziņas 

konfidencialitātes aizsardzība ir svarīgs 

faktors pilnīgai aizstāvības tiesību 

īstenošanai, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka VKI respektē 

konfidencialitāti vismaz attiecībā uz 

rakstveida saziņu starp klientu un 

advokātu, ja vien šāda saziņa notiek ar 

mērķi nodrošināt klienta tiesības uz 

aizstāvību tiesvedībā, kas saistīta ar LESD 

101. un 102. panta prasību izpildi, un ja 

šādu saziņu veic neatkarīgi advokāti. 

Or. de 

Pamatojums 

Saskaņā ar Tiesas judikatūru advokāta un klienta saziņas konfidencialitātes aizsardzība ir 

svarīgs faktors pilnīgai aizstāvības tiesību īstenošanai. Tādēļ VKI būtu vismaz jāievēro 

konfidencialitāte attiecībā uz rakstveida saziņu starp klientu un viņa advokātu, ja vien šāda 

saziņa notiek saistībā ar klienta tiesībām uz aizstāvību ar konkurenci saistītās procedūrās un 

ja tajā ir iesaistīti neatkarīgi advokāti. 

 

Grozījums Nr.  69 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu LESD 101. un 

102. panta efektīvu un vienveidīgu 

piemērošanu, būtu jānostiprina VKI 

neatkarība. Tālab valstu tiesībās būtu 

nepārprotami jāparedz, ka, piemērojot 

LESD 101. un 102. pantu, VKI ir 

(14) Lai nodrošinātu LESD 101. un 

102. panta efektīvu un vienveidīgu 

piemērošanu, būtu jānostiprina VKI 

neatkarība. Tālab valstu tiesībās būtu 

nepārprotami jāparedz, ka, piemērojot 

LESD 101. un 102. pantu, VKI ir 
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aizsargātas pret ārēju iejaukšanos vai 

politisko spiedienu, kas varētu apdraudēt to 

izskatīšanā esošo jautājumu neatkarīgu 

izvērtējumu. Tāpēc būtu jānodrošina, ka 

pastāv iepriekš pieņemti noteikumi par 

VKI lēmējstruktūras locekļu atstādināšanas 

iemesliem un tādējādi ir kliedētas visas 

pamatotās šaubas par minētās struktūras 

objektivitāti un spēju pretoties ārējiem 

faktoriem. 

aizsargātas pret ārēju iejaukšanos vai 

politisko spiedienu, kas varētu apdraudēt to 

izskatīšanā esošo jautājumu neatkarīgu 

izvērtējumu. Tāpēc būtu jānodrošina, ka 

pastāv iepriekš pieņemti noteikumi par 

VKI lēmējstruktūras locekļu atstādināšanas 

iemesliem un tādējādi ir kliedētas visas 

pamatotās šaubas par minētās struktūras 

objektivitāti un spēju pretoties ārējiem 

faktoriem. Turklāt, lai nodrošinātu iestāžu 

objektivitāti, to uzliktos naudas sodus 

nevar izmantot, lai tiešā veidā finansētu 

šo iestāžu darbību. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai gan ir svarīgi novērst pašreizējos šķēršļus, kuri daudzu valstu konkurences iestādēm liedz 

uzlikt iedarbīgus naudas sodus, un ir jāgarantē iestāžu objektivitāte, ir svarīgi arī nodrošināt, 

ka tās šos uzliktos naudas sodus neizmanto tikai tam, lai finansētu savu darbību. 

 

Grozījums Nr.  70 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu LESD 101. un 

102. panta efektīvu un vienveidīgu 

piemērošanu, būtu jānostiprina VKI 

neatkarība. Tālab valstu tiesībās būtu 

nepārprotami jāparedz, ka, piemērojot 

LESD 101. un 102. pantu, VKI ir 

aizsargātas pret ārēju iejaukšanos vai 

politisko spiedienu, kas varētu apdraudēt to 

izskatīšanā esošo jautājumu neatkarīgu 

izvērtējumu. Tāpēc būtu jānodrošina, ka 

pastāv iepriekš pieņemti noteikumi par 

VKI lēmējstruktūras locekļu atstādināšanas 

iemesliem un tādējādi ir kliedētas visas 

pamatotās šaubas par minētās struktūras 

objektivitāti un spēju pretoties ārējiem 

faktoriem. 

(14) Lai nodrošinātu LESD 101. un 

102. panta efektīvu un vienveidīgu 

piemērošanu, būtu jānostiprina VKI 

neatkarība. Tālab valstu tiesībās būtu 

nepārprotami jāparedz, ka, piemērojot 

LESD 101. un 102. pantu, VKI ir 

aizsargātas pret ārēju iejaukšanos vai 

politisko spiedienu, kas varētu apdraudēt to 

izskatīšanā esošo jautājumu neatkarīgu 

izvērtējumu. Tāpēc būtu jānodrošina, ka 

pastāv iepriekš pieņemti noteikumi par 

VKI lēmējstruktūras locekļu atstādināšanas 

iemesliem un tādējādi ir kliedētas visas 

pamatotās šaubas par minētās struktūras 

objektivitāti un spēju pretoties ārējiem 

faktoriem. Turklāt valstu tiesību aktos ir 



 

AM\1138283LV.docx 17/125 PE613.265v01-00 

 LV 

jāgarantē VKI budžeta autonomija. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Valsts uzņēmumiem Līgumos 

minētos konkurences noteikumus piemēro 

tiktāl, ciktāl tie veic saimniecisko darbību. 

Dalībvalstīm būtu jāatturas īstenot 

jebkādus pasākumus, kas varētu kaitēt 

lietu neatkarīgai izskatīšanai valsts 

konkurences iestādē, ja iesniegtā lieta 

skar minētos uzņēmumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nodrošinātu VKI neatkarību, to 

darbiniekiem un lēmējstruktūras locekļiem 

būtu jārīkojas godprātīgi un jāatturas veikt 

jebkādas darbības, kas nav savienojamas ar 

viņu pienākumiem. Nepieciešamība 

novērst, ka tiek apdraudēta VKI darbinieku 

vai lēmējstruktūras locekļu veiktā 

izvērtējuma neatkarība, nozīmē to, ka 

viņiem tikmēr, kamēr viņi ieņem attiecīgo 

amatu un pilda savas pilnvaras, un 

samērīgu periodu pēc tam būtu jāatturas no 

jebkāda nesavienojama algota vai nealgota 

(15) Lai nodrošinātu VKI neatkarību, to 

darbiniekiem un lēmējstruktūras locekļiem 

būtu jārīkojas godprātīgi un jāatturas veikt 

jebkādas darbības, kas nav savienojamas ar 

viņu pienākumiem. Nepieciešamība 

novērst, ka tiek apdraudēta VKI darbinieku 

vai lēmējstruktūras locekļu veiktā 

izvērtējuma neatkarība, nozīmē to, ka 

viņiem tikmēr, kamēr viņi ieņem attiecīgo 

amatu un pilda savas pilnvaras, un 

samērīgu periodu pēc tam būtu jāatturas no 

jebkāda nesavienojama algota vai nealgota 



 

PE613.265v01-00 18/125 AM\1138283LV.docx 

LV 

darba uzņemšanās. Tas turklāt nozīmē, ka 

tikmēr, kamēr darbinieki ieņem attiecīgo 

amatu un locekļi pilda savas pilnvaras, 

nebūtu pieļaujams, ka viņiem ir līdzdalība 

kādā uzņēmumā vai organizācijā, kam ir 

saskare ar VKI, ja tas var apdraudēt viņu 

neatkarību. Darbiniekiem un 

lēmējstruktūras locekļiem būtu jādeklarē 

visas līdzdalības daļas un aktīvi, kas varētu 

radīt interešu konfliktu viņu pienākumu 

izpildē. Viņiem būtu jāizvirza prasība 

informēt lēmējstruktūru vai attiecīgi tās 

pārējos locekļus, vai – attiecībā uz VKI, 

kurās lēmumpieņemšanas pilnvaras ir tikai 

vienai personai, – iecēlējiestādi, ja, pildot 

savus pienākumus, viņiem ir jāpieņem 

lēmums jautājumā, kurā viņiem ir kādas 

intereses, kas varētu ietekmēt objektivitāti. 

darba uzņemšanās. Tāpat viņiem vajadzētu 

ziņot par jebkādu, iespējams, 

nesavienojamu darbu, ko veic viņu tuvi 

radinieki. Tas turklāt nozīmē, ka tikmēr, 

kamēr darbinieki ieņem attiecīgo amatu un 

locekļi pilda savas pilnvaras, nebūtu 

pieļaujams, ka viņiem ir līdzdalība kādā 

uzņēmumā vai organizācijā, kam ir saskare 

ar VKI, ja tas var apdraudēt viņu 

neatkarību. Darbiniekiem un 

lēmējstruktūras locekļiem būtu jādeklarē 

visas līdzdalības daļas un aktīvi, kas varētu 

radīt interešu konfliktu viņu pienākumu 

izpildē, tostarp attiecīgas viņu tuvu 

radinieku līdzdalības daļas vai aktīvi. 

Viņiem būtu jāizvirza prasība informēt 

lēmējstruktūru vai attiecīgi tās pārējos 

locekļus, vai — attiecībā uz VKI, kurās 

lēmumpieņemšanas pilnvaras ir tikai vienai 

personai, — iecēlējiestādi, ja, pildot savus 

pienākumus, viņiem ir jāpieņem lēmums 

jautājumā, kurā viņiem vai viņu tuviem 

radiniekiem ir kādas intereses, kas varētu 

ietekmēt objektivitāti. Turklāt dalībvalstīm 

ir jānodrošina, ka tiek paredzēts konkrēta 

ilguma nogaidīšanas periods attiecībā uz 

lēmējstruktūras locekļiem pēc to 

aiziešanas no darba VKI. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nodrošinātu VKI neatkarību, to 

darbiniekiem un lēmējstruktūras locekļiem 

būtu jārīkojas godprātīgi un jāatturas veikt 

jebkādas darbības, kas nav savienojamas ar 

viņu pienākumiem. Nepieciešamība 

novērst, ka tiek apdraudēta VKI 

darbinieku vai lēmējstruktūras locekļu 

veiktā izvērtējuma neatkarība, nozīmē to, 

(15) Lai nodrošinātu VKI neatkarību, to 

darbiniekiem un lēmējstruktūras locekļiem 

būtu jārīkojas godprātīgi un jāatturas veikt 

jebkādas darbības, kas nav savienojamas ar 

viņu pienākumiem. Tas nozīmē to, ka 

viņiem tikmēr, kamēr viņi ieņem attiecīgo 

amatu un pilda savas pilnvaras, un 

samērīgu periodu pēc tam būtu jāatturas no 
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ka viņiem tikmēr, kamēr viņi ieņem 

attiecīgo amatu un pilda savas pilnvaras, un 

samērīgu periodu pēc tam būtu jāatturas no 

jebkāda nesavienojama algota vai nealgota 

darba uzņemšanās. Tas turklāt nozīmē, ka 

tikmēr, kamēr darbinieki ieņem attiecīgo 

amatu un locekļi pilda savas pilnvaras, 

nebūtu pieļaujams, ka viņiem ir līdzdalība 

kādā uzņēmumā vai organizācijā, kam ir 

saskare ar VKI, ja tas var apdraudēt viņu 

neatkarību. Darbiniekiem un 

lēmējstruktūras locekļiem būtu jādeklarē 

visas līdzdalības daļas un aktīvi, kas varētu 

radīt interešu konfliktu viņu pienākumu 

izpildē. Viņiem būtu jāizvirza prasība 

informēt lēmējstruktūru vai attiecīgi tās 

pārējos locekļus, vai – attiecībā uz VKI, 

kurās lēmumpieņemšanas pilnvaras ir 

tikai vienai personai, – iecēlējiestādi, ja, 

pildot savus pienākumus, viņiem ir 

jāpieņem lēmums jautājumā, kurā viņiem 

ir kādas intereses, kas varētu ietekmēt 

objektivitāti. 

jebkāda nesavienojama algota vai nealgota 

darba uzņemšanās, kas konkrētā gadījumā 

varētu radīt interešu konfliktu. Tas turklāt 

nozīmē, ka, veicot darba pienākumus, 

tikmēr, kamēr darbinieki ieņem attiecīgo 

amatu un locekļi pilda savas pilnvaras, 

nebūtu pieļaujams, ka viņiem ir līdzdalība 

kādā uzņēmumā vai organizācijā, pret 

kuru tiek īstenota LESD 101. vai 

102. panta izpildes procedūra, kurā 

minētie darbinieki un locekļi piedalās, ja 

tas var apdraudēt viņu neatkarību attiecīgās 

lietas izskatīšanā. Darbiniekiem un 

lēmējstruktūras locekļiem būtu jādeklarē 

visas līdzdalības daļas un aktīvi, kas varētu 

radīt interešu konfliktu viņu pienākumu 

izpildē. Viņiem būtu jāizvirza prasība 

atturēties piedalīties lēmumpieņemšanas 

procesā jautājumā, kurā viņiem ir kādas 

intereses, kas varētu ietekmēt objektivitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  74 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Katrai VKI būtu jāpublicē rīcības 

kodekss, kurā, neskarot stingrāku valsts 

tiesību normu piemērošanu, ietver vismaz 

noteikumus par interešu konflikta 

novēršanu, tostarp noteikumus par 

nogaidīšanas periodu un uzaicinājumu 

pieņemšanu, kā arī noteikumus par 

privātā statusā veiktām darbībām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) VKI būtu jāvar piešķirt prioritāti 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūrām, lai tās varētu efektīvi izmantot 

resursus un koncentrēties uz tādas 

konkurenci ierobežojošas rīcības novēršanu 

un izbeigšanu, kas kropļo konkurenci 

iekšējā tirgū. Tālab tām būtu jāvar noraidīt 

sūdzības, pamatojoties uz to, ka tās nav 

prioritāras. Minētajam nebūtu jāskar VKI 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu iemeslu 

dēļ, piemēram, ja jautājums nav to 

kompetencē, vai lemt, ka rīcībai no to 

puses nav pamata. VKI pilnvaras piešķirt 

prioritāti izpildes procedūrām neskar 

dalībvalstu valdības tiesības izdot VKI 

adresētas vispārīgās politikas vai prioritāšu 

pamatnostādnes, kas neattiecas uz konkrētu 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūru. 

(17) VKI būtu jāvar piešķirt prioritāti 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūrām, lai tās varētu efektīvi izmantot 

resursus un koncentrēties uz tādas 

konkurenci ierobežojošas rīcības novēršanu 

un izbeigšanu, kas kropļo konkurenci 

iekšējā tirgū. Tālab tām būtu jāvar noraidīt 

sūdzības, pamatojoties uz to, ka tās nav 

prioritāras. Minētajam nebūtu jāskar VKI 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu iemeslu 

dēļ, piemēram, ja jautājums nav to 

kompetencē, vai lemt, ka rīcībai no to 

puses nav pamata. Ja sūdzība tiek 

noraidīta, VKI ir savlaicīgi jāinformē 

sūdzības iesniedzējs, sniedzot 

pamatojumu. VKI pilnvaras piešķirt 

prioritāti izpildes procedūrām neskar 

dalībvalstu valdības tiesības izdot VKI 

adresētas vispārīgās politikas vai prioritāšu 

pamatnostādnes, kas neattiecas uz konkrētu 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) VKI būtu jāvar piešķirt prioritāti 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūrām, lai tās varētu efektīvi izmantot 

resursus un koncentrēties uz tādas 

konkurenci ierobežojošas rīcības novēršanu 

(17) VKI būtu jāvar piešķirt prioritāti 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūrām un to budžeta izdevumiem, lai 

tās varētu efektīvi izmantot resursus un 

koncentrēties uz tādas konkurenci 
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un izbeigšanu, kas kropļo konkurenci 

iekšējā tirgū. Tālab tām būtu jāvar noraidīt 

sūdzības, pamatojoties uz to, ka tās nav 

prioritāras. Minētajam nebūtu jāskar VKI 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu iemeslu 

dēļ, piemēram, ja jautājums nav to 

kompetencē, vai lemt, ka rīcībai no to 

puses nav pamata. VKI pilnvaras piešķirt 

prioritāti izpildes procedūrām neskar 

dalībvalstu valdības tiesības izdot VKI 

adresētas vispārīgās politikas vai prioritāšu 

pamatnostādnes, kas neattiecas uz konkrētu 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūru. 

ierobežojošas rīcības novēršanu un 

izbeigšanu, kas kropļo konkurenci iekšējā 

tirgū.. Tālab tām būtu jāvar noraidīt 

sūdzības, pamatojoties uz to, ka tās nav 

prioritāras. Minētajam nebūtu jāskar VKI 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu iemeslu 

dēļ, piemēram, ja jautājums nav to 

kompetencē, vai lemt, ka rīcībai no to 

puses nav pamata. VKI pilnvaras piešķirt 

prioritāti izpildes procedūrām neskar 

dalībvalstu valdības tiesības izdot VKI 

adresētas vispārīgās politikas vai prioritāšu 

pamatnostādnes, kas neattiecas uz konkrētu 

LESD 101. un 102. panta izpildes 

procedūru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Sūdzības, kuras VKI ir noraidījusi 

tāpēc, ka tās nav bijušas prioritāras, ir 

jāuzglabā VKI rūpīgi sakārtotā datubāzē 

atsauces atvieglošanai un iespējamām 

turpmākām darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 
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aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

Konkurences iestādēm īpaši jādod 

iespējas un zināšanas saglabāt to digitālās 

ekonomikas preču konkurētspēju, kuru 

vērtību nosaka tīkla ārējā ietekme. Šobrīd 

vairāk nekā agrāk digitālajā ekonomikā 

izmanto tīkla ārējās ietekmes labumus, 

piemēram, maksājumu kartes. Panākumu 

gadījumā tie dabiski ieņem monopola 

stāvokli, jo klientu skaits palielina 

produkta vērtību citu klientu izpratnē. 

Saistībā ar tīkla ārējās ietekmes labumiem 

Eiropas līmenī ir jāpilnveido konkurences 

iestāžu spēja rīkoties, kā arī jāvairo to 

zināšanas un jāuzlabo sadarbība cenu 

regulēšanas vai ienākumu sadales 

regulēšanas jomā, lai varētu nodrošināt, 

ka izmaksas tiek piešķirtas pareizi un 

netiek kavēta veselīga konkurence, 

inovācijas, digitālā ekonomika un 

tehnoloģiskā attīstība, kā arī nerodas 

kaitējums patērētāju interesēm. 

Or. fi 

 

Grozījums Nr.  79 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 
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nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

VKI neatkarība būs lielāka, ja tām būs 

autonomija attiecībā uz tām piešķirto 

budžetu īstenošanu. Autonomija piešķirto 

budžetu īstenošanā būtu jāievieš atbilstoši 

valsts budžeta noteikumiem un 

procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

VKI neatkarība būtu jāuzlabo, nosakot 

skaidru budžeta autonomiju attiecībā uz 

tām piešķirto budžetu īstenošanu. Minētā 

autonomija būtu jāievieš atbilstoši valsts 

budžeta noteikumiem un procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami un 

netiek ņemti vērā Stabilitātes un 

izaugsmes pakta aprēķinos arī tad, ja šo 

iestāžu uzdevumi un pilnvaras saskaņā ar 

valsts tiesībām tiek paplašināti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

atbilstošiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma ziņā, lai nodrošinātu, ka tās 

spēj efektīvi pildīt savus uzdevumus LESD 

101. un 102. panta piemērošanā. Būtu 

jānodrošina, ka minēto uzdevumu izpildei 

nepieciešamie resursi ir pietiekami arī tad, 

ja šo iestāžu uzdevumi un pilnvaras 

saskaņā ar valsts tiesībām tiek paplašināti. 

(18) VKI rīcībā vajadzētu būt 

nepieciešamajiem resursiem darbinieku, 

zināšanu, finansiālo līdzekļu un tehniskā 

un tehnoloģiskā aprīkojuma ziņā, lai 

nodrošinātu, ka tās spēj efektīvi pildīt 

savus uzdevumus LESD 101. un 102. panta 

piemērošanā. Būtu jānodrošina, ka minēto 

uzdevumu izpildei nepieciešamie resursi ir 

pietiekami arī tad, ja šo iestāžu uzdevumi 

un pilnvaras saskaņā ar valsts tiesībām tiek 

paplašināti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Nepieciešams, lai valstu 

konkurences administratīvo iestāžu 

izmeklēšanas pilnvaras būtu pietiekamas 

digitālās vides izraisīto izpildes problēmu 

risināšanai, un šīm pilnvarām būtu valstu 

konkurences iestādēm jādod iespēja iegūt 

digitālā formātā visu informāciju, tostarp 

tiesu ekspertīzes ceļā iegūtos datus, 

attiecībā uz uzņēmumu vai uzņēmumu 

apvienību, uz ko attiecas izmeklēšanas 

pasākums, neatkarīgi no attiecīgā datu 

nesēja (piemēram, klēpjdators, mobilais 

tālrunis un citas mobilās ierīces) veida. 

(21) Nepieciešams, lai valstu 

konkurences administratīvo iestāžu 

izmeklēšanas pilnvaras būtu pietiekamas 

digitālās vides izraisīto izpildes problēmu 

risināšanai, un šīm pilnvarām būtu valstu 

konkurences iestādēm jādod iespēja iegūt 

digitālā formātā visu informāciju, tostarp 

tiesu ekspertīzes ceļā iegūtos datus, 

attiecībā uz uzņēmumu vai uzņēmumu 

apvienību, uz ko attiecas izmeklēšanas 

pasākums, neatkarīgi no attiecīgā datu 

nesēja (piemēram, klēpjdators, mobilais 

tālrunis, citas mobilās ierīces un 

mākoņkrātuve) veida. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 
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25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Pieredze rāda, ka darījumdarbības 

dokumenti var tikt glabāti direktoru vai 

citu uzņēmumā strādājošo personu 

dzīvesvietā, īpaši saistībā ar to, ka arvien 

vairāk tiek izmantots elastīgs darba režīms. 

Lai nodrošinātu inspekciju efektivitāti, 

valstu konkurences administratīvajām 

iestādēm vajadzētu būt pilnvarām iekļūt 

jebkurās telpās, tostarp privātajās 

dzīvesvietās, ja ir pamatotas aizdomas, ka 

tur glabājas darījumdarbības dokumenti, 

kas varētu būt noderīgi LESD 101. vai 

102. panta smaga pārkāpuma pierādīšanai. 

Šo pilnvaru īstenošana būtu veicama tikai 

ar tiesu iestādes iepriekšēju atļauju. Tomēr 

ārkārtējas steidzamības gadījumos 

dalībvalstīm nav liegts valsts tiesu iestādes 

funkcijas uzticēt valsts konkurences 

administratīvajai iestādei, kas attiecīgi 

rīkojas kā tiesu iestāde. 

(25) Pieredze rāda, ka darījumdarbības 

dokumenti var tikt glabāti direktoru vai 

citu uzņēmumā strādājošo personu 

dzīvesvietā, īpaši saistībā ar to, ka arvien 

vairāk tiek izmantots elastīgs darba režīms. 

Lai nodrošinātu inspekciju efektivitāti, 

valstu konkurences administratīvajām 

iestādēm vajadzētu būt pilnvarām iekļūt 

jebkurās telpās, tostarp privātajās 

dzīvesvietās, ja ir pamatotas aizdomas, ka 

tur glabājas darījumdarbības dokumenti, 

kas varētu būt noderīgi LESD 101. vai 

102. panta pārkāpuma pierādīšanai. Šo 

pilnvaru īstenošana būtu veicama tikai ar 

tiesu iestādes iepriekšēju atļauju. Tomēr 

ārkārtējas steidzamības gadījumos 

dalībvalstīm nav liegts valsts tiesu iestādes 

funkcijas uzticēt valsts konkurences 

administratīvajai iestādei, kas attiecīgi 

rīkojas kā tiesu iestāde. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

26. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) VKI vajadzētu būt efektīvām 

pilnvarām pieprasīt iesniegt informāciju, 

kas vajadzīga, lai konstatētu ar LESD 

101. pantu aizliegtu nolīgumu, lēmumu vai 

saskaņotu darbību vai ar LESD 102. pantu 

aizliegtu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu 

izmantošanu. Šīm pilnvarām būtu jāietver 

tiesības pieprasīt informāciju neatkarīgi no 

tā, kur tā tiek glabāta, ja vien tā ir pieejama 

informācijas pieprasījuma adresātam. 

Pieredze rāda, ka informācija, ko 

(26) VKI vajadzētu būt efektīvām 

pilnvarām pieprasīt iesniegt informāciju, 

kas ir būtiska, lai konstatētu ar LESD 

101. pantu aizliegtu nolīgumu, lēmumu vai 

saskaņotu darbību vai ar LESD 102. pantu 

aizliegtu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu 

izmantošanu. Šīm pilnvarām būtu jāietver 

tiesības pieprasīt informāciju neatkarīgi no 

tā, kur tā tiek glabāta, ja vien tā ir pieejama 

informācijas pieprasījuma adresātam. 

Pieredze rāda, ka informācija, ko 
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brīvprātīgi sniedz trešās personas, 

piemēram, attiecīgajā tirgū darbojošies 

konkurenti, klienti un patērētāji, arī var būt 

vērtīgas informācijas avots, kas sekmē 

apzinātu un stingru izpildi, un VKI būtu 

jāveicina šāda informēšana. 

brīvprātīgi sniedz trešās personas, 

piemēram, attiecīgajā tirgū darbojošies 

konkurenti, klienti un patērētāji, arī var būt 

vērtīgas informācijas avots, kas sekmē 

apzinātu un stingru izpildi, un VKI būtu 

jāveicina šāda informēšana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) VKI rīcībā vajadzētu būt efektīviem 

līdzekļiem, ar kuriem tirgū atjaunot 

konkurenci, nosakot samērīgus strukturālos 

un rīcību koriģējošos pasākumus. 

(27) VKI rīcībā vajadzētu būt efektīviem 

līdzekļiem, ar kuriem tirgū atjaunot 

konkurenci, nosakot samērīgus strukturālos 

un rīcību koriģējošos pasākumus. Lai lietas 

izskatīšanas procesā novērstu 

neatgriezenisku kaitējumu konkurencei, 

VKI būtu jāspēj piemērot pagaidu 

pasākumus. Dalībvalstis nodrošina, ka 

attiecīgajiem uzņēmumiem ir iespēja šādu 

pagaidu pasākumu atbilstību apstrīdēt 

paātrinātā procedūrā administratīvajās 

tiesās. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  88 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) VKI rīcībā vajadzētu būt efektīviem 

līdzekļiem, ar kuriem tirgū atjaunot 

konkurenci, nosakot samērīgus strukturālos 

un rīcību koriģējošos pasākumus. 

(27) VKI rīcībā vajadzētu būt efektīviem 

līdzekļiem, ar kuriem tirgū atjaunot 

konkurenci, nosakot samērīgus strukturālos 

un rīcību koriģējošos pasākumus. Pagaidu 
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pasākumi ir ļoti svarīgs instruments, ar ko 

VKI pirms izmeklēšanas beigām var 

nodrošināt, ka konkurences noteikumi 

tiek ievēroti un izmeklējamais pārkāpums 

nav uzņēmuma īstenota pastāvīga un pret 

konkurenci vērsta darbība. Pagaidu 

pasākumus īsteno tik ilgi, kamēr lietā tiek 

pieņemts gala lēmums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Šādos lēmumos 

par saistībām būtu jākonstatē, ka VKI 

rīcībai vairs nav pamata, neizdarot nekādu 

secinājumu par to, vai ir bijis LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums. Saistību 

lēmumi neskar dalībvalstu konkurences 

iestāžu un tiesu pilnvaras konstatēt 

pārkāpumu un lemt par attiecīgo lietu. 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas, izņemot attiecībā 

uz slepeniem karteļiem. Šādos lēmumos 

par saistībām būtu jākonstatē, ka VKI 

rīcībai vairs nav pamata, neizdarot nekādu 

secinājumu par to, vai ir bijis LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums. Saistību 

lēmumi neskar dalībvalstu konkurences 

iestāžu un tiesu pilnvaras konstatēt 

pārkāpumu un lemt par attiecīgo lietu. VKI 

rīcībā vajadzētu būt efektīviem līdzekļiem, 

ar kuriem uzraudzīt uzņēmumu saistību 

izpildi un noteikt sankcijas neatbilstības 

gadījumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 
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Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Šādos lēmumos 

par saistībām būtu jākonstatē, ka VKI 

rīcībai vairs nav pamata, neizdarot nekādu 

secinājumu par to, vai ir bijis LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums. Saistību 

lēmumi neskar dalībvalstu konkurences 

iestāžu un tiesu pilnvaras konstatēt 

pārkāpumu un lemt par attiecīgo lietu. 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Principā šādi 

lēmumi par saistībām nav piemēroti 

gadījumos, kad izveidoti slepeni karteļi, jo 

attiecībā uz tiem VKI būtu jāuzliek 

naudas sods. Lēmumos par saistībām būtu 

jākonstatē, ka VKI rīcībai vairs nav 

pamata, neizdarot nekādu secinājumu par 

to, vai ir bijis LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums. Saistību lēmumi neskar 

dalībvalstu konkurences iestāžu un tiesu 

pilnvaras konstatēt pārkāpumu un lemt par 

attiecīgo lietu. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstīm ir jāsaglabā brīvība izmantot lēmumus par saistībām, lai attiecīgos gadījumos 

ātri kliedētu bažas par konkurenci. Var paredzēt, ka tos neizmanto gadījumos, kad tiek 

izveidoti slepeni karteļi, ja dalībvalstu konkurences tiesību aktu īstenošanas sistēmās pieļauj, 

ka šādus līdzekļus nevar izmantot visiem mērķiem. 

 

Grozījums Nr.  91 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 
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aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Šādos lēmumos 

par saistībām būtu jākonstatē, ka VKI 

rīcībai vairs nav pamata, neizdarot nekādu 

secinājumu par to, vai ir bijis LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums. Saistību 

lēmumi neskar dalībvalstu konkurences 

iestāžu un tiesu pilnvaras konstatēt 

pārkāpumu un lemt par attiecīgo lietu. 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Principā šādi 

lēmumi par saistībām nav piemēroti 

gadījumos, kad izveidoti slepeni karteļi, jo 

attiecībā uz tiem VKI būtu jāuzliek 

naudas sods. Lēmumos par saistībām būtu 

jākonstatē, ka VKI rīcībai vairs nav 

pamata, neizdarot nekādu secinājumu par 

to, vai ir bijis LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums. Saistību lēmumi neskar 

dalībvalstu konkurences iestāžu un tiesu 

pilnvaras konstatēt pārkāpumu un lemt par 

attiecīgo lietu. 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības nolūkos ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 9 (ziņojuma projekts). 

 

Grozījums Nr.  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Šādos lēmumos 

par saistībām būtu jākonstatē, ka VKI 

rīcībai vairs nav pamata, neizdarot nekādu 

secinājumu par to, vai ir bijis LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums. Saistību 

lēmumi neskar dalībvalstu konkurences 

(28) Ja procedūrā, kuras rezultātā 

konkrēts nolīgums vai prakse var tikt 

aizliegti, uzņēmumi vai uzņēmumu 

apvienības VKI piedāvā uzņemties 

saistības, kas kliedē šo iestāžu bažas, šīm 

iestādēm vajadzētu būt iespējai pieņemt 

lēmumus, ar kuriem šīs saistības 

attiecīgajam uzņēmumam tiek padarītas 

saistošas un izpildāmas. Šādi lēmumi par 

saistībām nav piemēroti gadījumos, kad 

izveidoti slepeni karteļi, jo attiecībā uz 

tiem VKI būtu jāpiemēro naudas sods. 
Lēmumos par saistībām būtu jākonstatē, ka 

VKI rīcībai vairs nav pamata, neizdarot 
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iestāžu un tiesu pilnvaras konstatēt 

pārkāpumu un lemt par attiecīgo lietu. 

nekādu secinājumu par to, vai ir bijis 

LESD 101. vai 102. panta pārkāpums. 

Saistību lēmumi neskar dalībvalstu 

konkurences iestāžu un tiesu pilnvaras 

konstatēt pārkāpumu un lemt par attiecīgo 

lietu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar lēmumiem par saistībām var ātri kliedēt bažas par konkurenci gadījumos, kad tiek 

ļaunprātīgi izmantota dominance, vai citos attiecīgos gadījumos, kā arī nodrošināt tirgiem un 

uzņēmumiem nepieciešamos risinājumus. Saistības nav piemērotas slepeniem karteļiem, ja 

saistības par turpmāko rīcību nav atbilstošas un ja attiecīgā rīcība ir sodāma. 

 

Grozījums Nr.  93 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

30. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai nodrošinātu, ka uzņēmumi un 

uzņēmumu apvienības respektē VKI 

izmeklēšanas un lēmumpieņemšanas 

pilnvaras, valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm vajadzētu būt 

iespējai efektīvus naudas sodus par 

pilnvaru nerespektēšanu un periodiskus 

soda maksājumus, kuru mērķis ir panākt 

minēto pilnvaru respektēšanu, uzlikt 

administratīvajā procesā vai prasīt, lai šādi 

naudas sodi tiem tiktu uzlikti tiesvedībā, 

kas nav kriminālprocess. Minētais neskar 

dalībvalstu tiesību aktus, kuros paredzēts, 

ka tiesas šādus naudas sodus var uzlikt 

kriminālprocesā. Šī direktīva turklāt 

neietekmē ne valstu noteikumus par 

pierādījumu standartu, ne VKI pienākumus 

noskaidrot attiecīgās lietas faktus, ja šie 

noteikumi un pienākumi ir saderīgi ar 

Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem. Naudas sodi un periodiskie 

soda maksājumi būtu jānosaka 

proporcionāli attiecīgo uzņēmumu un 

(30) Lai nodrošinātu, ka uzņēmumi un 

uzņēmumu apvienības respektē VKI 

izmeklēšanas un lēmumpieņemšanas 

pilnvaras, valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm vajadzētu būt 

iespējai efektīvus naudas sodus par 

pilnvaru nerespektēšanu un periodiskus 

soda maksājumus, kuru mērķis ir panākt 

minēto pilnvaru respektēšanu, uzlikt 

administratīvajā procesā vai prasīt, lai šādi 

naudas sodi tiem tiktu uzlikti tiesvedībā, 

kas nav kriminālprocess. Minētais neskar 

dalībvalstu tiesību aktus, kuros paredzēts, 

ka tiesas šādus naudas sodus var uzlikt 

kriminālprocesā. Šī direktīva turklāt 

neietekmē ne valstu noteikumus par 

pierādījumu standartu, ne VKI pienākumus 

noskaidrot attiecīgās lietas faktus, ja šie 

noteikumi un pienākumi ir saderīgi ar 

Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem. Naudas sodi un periodiskie 

soda maksājumi būtu jānosaka samērīgi 

attiecībā pret iesaistīto uzņēmumu un 
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uzņēmumu apvienību kopējam 

apgrozījumam. 

uzņēmumu apvienību kopējam 

apgrozījumam. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  94 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

31.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (31a) Iespējama pārkāpuma 

izmeklēšanas laikā un pirms VKI lēmuma 

pieņemšanas, uzņēmumam ir jānodrošina 

pietiekama juridiskā noteiktība, lai tas 

varētu turpināt savu uzņēmējdarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  95 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 
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ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti svarīgs 

attiecīgās rīcības smaguma pakāpes rādītājs 

ir tas, ja viens un tas pats pārkāpuma 

izdarītājs pārkāpumus izdarījis atkārtoti, 

kas liecina par tieksmi pieļaut šādus 

pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls palielināt 

soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo 

iedarbību. Nosakot uzliekamo naudas sodu, 

VKI būtu jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto 

preču un pakalpojumu vērtība, uz kuriem 

tieši vai netieši attiecas konkrētais 

pārkāpums. Tāpat VKI vajadzētu būt 

tiesīgām palielināt naudas sodu, ko 

paredzēts uzlikts tādam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas turpina to pašu 

pārkāpumu vai izdara līdzīgu pārkāpumu 

pēc tam, kad Komisija vai valsts 

konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, 

kurā konstatēts LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums, ko izdarījis šis uzņēmums vai 

uzņēmumu apvienība. 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara — piemēram, mazs 

vai vidējs uzņēmums ar ierobežotu tirgus 

varu —, jo tie atspoguļo ietekmi, kādu 

uzņēmums spēja izdarīt uz attiecīgo tirgu. 

Turklāt ļoti svarīgs attiecīgās rīcības 

smaguma pakāpes rādītājs ir tas, ja viens 

un tas pats pārkāpuma izdarītājs 

pārkāpumus izdarījis atkārtoti, kas liecina 

par tieksmi pieļaut šādus pārkāpumus, un 

tāpēc ir iemesls palielināt soda apmēru, lai 

efektīvi panāktu atturošo iedarbību. 

Nosakot uzliekamo naudas sodu, VKI būtu 

jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto preču un 

pakalpojumu vērtība, uz kuriem tieši vai 

netieši attiecas konkrētais pārkāpums. 

Tāpat VKI vajadzētu būt tiesīgām 

palielināt naudas sodu, ko paredzēts uzlikts 

tādam uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas turpina to pašu pārkāpumu 

vai izdara līdzīgu pārkāpumu pēc tam, kad 

Komisija vai valsts konkurences iestāde ir 

pieņēmusi lēmumu, kurā konstatēts LESD 

101. vai 102. panta pārkāpums, ko izdarījis 

šis uzņēmums vai uzņēmumu apvienība. 

Turklāt VKI var ņemt vērā jebkādu 

atlīdzinājumu, kas samaksāts pēc strīda 

izšķiršanas vienošanās ceļā saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/104/ES 18. panta 

3. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 
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naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti svarīgs 

attiecīgās rīcības smaguma pakāpes rādītājs 

ir tas, ja viens un tas pats pārkāpuma 

izdarītājs pārkāpumus izdarījis atkārtoti, 

kas liecina par tieksmi pieļaut šādus 

pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls palielināt 

soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo 

iedarbību. Nosakot uzliekamo naudas sodu, 

VKI būtu jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto 

preču un pakalpojumu vērtība, uz kuriem 

tieši vai netieši attiecas konkrētais 

pārkāpums. Tāpat VKI vajadzētu būt 

tiesīgām palielināt naudas sodu, ko 

paredzēts uzlikts tādam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas turpina to pašu 

pārkāpumu vai izdara līdzīgu pārkāpumu 

pēc tam, kad Komisija vai valsts 

konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, 

kurā konstatēts LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums, ko izdarījis šis uzņēmums vai 

uzņēmumu apvienība. 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti svarīgs 

attiecīgās rīcības smaguma pakāpes rādītājs 

ir tas, ja viens un tas pats pārkāpuma 

izdarītājs pārkāpumus izdarījis atkārtoti, 

kas liecina par tieksmi pieļaut šādus 

pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls palielināt 

soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo 

iedarbību. Nosakot uzliekamo naudas sodu, 

VKI būtu jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto 

preču un pakalpojumu vērtība, uz kuriem 

tieši vai netieši attiecas konkrētais 

pārkāpums. Tāpat VKI vajadzētu būt 

tiesīgām palielināt naudas sodu, ko 

paredzēts uzlikts tādam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas turpina to pašu 

pārkāpumu vai izdara līdzīgu pārkāpumu 

pēc tam, kad Komisija vai valsts 

konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, 

kurā konstatēts LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums, ko izdarījis šis uzņēmums vai 

uzņēmumu apvienība. Atlīdzinājumu, ko 

uzņēmums samaksājis vienošanās ceļā, 

nekādā gadījumā nedrīkst atskaitīt no 

naudas soda summas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Tibor Szanyi 
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Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti svarīgs 

attiecīgās rīcības smaguma pakāpes rādītājs 

ir tas, ja viens un tas pats pārkāpuma 

izdarītājs pārkāpumus izdarījis atkārtoti, 

kas liecina par tieksmi pieļaut šādus 

pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls palielināt 

soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo 

iedarbību. Nosakot uzliekamo naudas sodu, 

VKI būtu jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto 

preču un pakalpojumu vērtība, uz kuriem 

tieši vai netieši attiecas konkrētais 

pārkāpums. Tāpat VKI vajadzētu būt 

tiesīgām palielināt naudas sodu, ko 

paredzēts uzlikts tādam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas turpina to pašu 

pārkāpumu vai izdara līdzīgu pārkāpumu 

pēc tam, kad Komisija vai valsts 

konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, 

kurā konstatēts LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums, ko izdarījis šis uzņēmums vai 

uzņēmumu apvienība. 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu, piemēram, vai uzņēmums 

ir mazais un vidējais uzņēmums (MVU) 

ar ierobežotu tirgus varu. Turklāt ļoti 

svarīgs attiecīgās rīcības smaguma pakāpes 

rādītājs ir tas, ja viens un tas pats 

pārkāpuma izdarītājs pārkāpumus izdarījis 

atkārtoti, kas liecina par tieksmi pieļaut 

šādus pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls 

palielināt soda apmēru, lai efektīvi panāktu 

atturošo iedarbību. Nosakot uzliekamo 

naudas sodu, VKI būtu jāņem vērā to 

uzņēmuma pārdoto preču un pakalpojumu 

vērtība, uz kuriem tieši vai netieši attiecas 

konkrētais pārkāpums. Tāpat VKI 

vajadzētu būt tiesīgām palielināt naudas 

sodu, ko paredzēts uzlikts tādam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai, 

kas turpina to pašu pārkāpumu vai izdara 

līdzīgu pārkāpumu pēc tam, kad Komisija 

vai valsts konkurences iestāde ir pieņēmusi 

lēmumu, kurā konstatēts LESD 101. vai 

102. panta pārkāpums, ko izdarījis šis 

uzņēmums vai uzņēmumu apvienība. 
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Or. en 

Pamatojums 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Grozījums Nr.  98 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, jo tie atspoguļo 

ietekmi, kādu uzņēmums spēja izdarīt uz 

attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti svarīgs 

attiecīgās rīcības smaguma pakāpes rādītājs 

ir tas, ja viens un tas pats pārkāpuma 

izdarītājs pārkāpumus izdarījis atkārtoti, 

kas liecina par tieksmi pieļaut šādus 

pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls palielināt 

soda apmēru, lai efektīvi panāktu atturošo 

iedarbību. Nosakot uzliekamo naudas sodu, 

(32) Lai nodrošinātu, ka par LESD 

101. un 102. panta pārkāpumiem uzliktie 

naudas sodi atspoguļo pārkāpuma 

ekonomisko nozīmību, VKI būtu jāņem 

vērā pārkāpuma smaguma pakāpe. VKI 

vajadzētu būt iespējai noteikt tādus naudas 

sodus, kas ir samērīgi ar pārkāpuma 

ilgumu. Šie faktori būtu jāizvērtē saskaņā 

ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Piemēram, attiecībā uz pārkāpuma 

smaguma pakāpes izvērtējumu Eiropas 

Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ir jāņem 

vērā lietas apstākļi, konteksts, kādā 

pārkāpums ir izdarīts, un naudas soda 

atturošā iedarbība. Faktori, kuri var tikt 

ņemti vērā šajā izvērtējumā, ir to preču un 

pakalpojumu apgrozījums, attiecībā uz ko 

izdarīts pārkāpums, un uzņēmuma lielums 

un ekonomiskā vara, īpaši — vai tas ir 

mazais un vidējais uzņēmums (MVU), jo 

tie atspoguļo ietekmi, kādu uzņēmums 

spēja izdarīt uz attiecīgo tirgu. Turklāt ļoti 

svarīgs attiecīgās rīcības smaguma pakāpes 

rādītājs ir tas, ja viens un tas pats 

pārkāpuma izdarītājs pārkāpumus izdarījis 

atkārtoti, kas liecina par tieksmi pieļaut 

šādus pārkāpumus, un tāpēc ir iemesls 

palielināt soda apmēru, lai efektīvi panāktu 
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VKI būtu jāņem vērā to uzņēmuma pārdoto 

preču un pakalpojumu vērtība, uz kuriem 

tieši vai netieši attiecas konkrētais 

pārkāpums. Tāpat VKI vajadzētu būt 

tiesīgām palielināt naudas sodu, ko 

paredzēts uzlikts tādam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas turpina to pašu 

pārkāpumu vai izdara līdzīgu pārkāpumu 

pēc tam, kad Komisija vai valsts 

konkurences iestāde ir pieņēmusi lēmumu, 

kurā konstatēts LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpums, ko izdarījis šis uzņēmums vai 

uzņēmumu apvienība. 

atturošo iedarbību. Nosakot uzliekamo 

naudas sodu, VKI būtu jāņem vērā to 

uzņēmuma pārdoto preču un pakalpojumu 

vērtība, uz kuriem tieši vai netieši attiecas 

konkrētais pārkāpums. Tāpat VKI 

vajadzētu būt tiesīgām palielināt naudas 

sodu, ko paredzēts uzlikts tādam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai, 

kas turpina to pašu pārkāpumu vai izdara 

līdzīgu pārkāpumu pēc tam, kad Komisija 

vai valsts konkurences iestāde ir pieņēmusi 

lēmumu, kurā konstatēts LESD 101. vai 

102. panta pārkāpums, ko izdarījis šis 

uzņēmums vai uzņēmumu apvienība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Pieredze liecina, ka uzņēmumu 

apvienības ir regulāri iesaistītas 

konkurences pārkāpumos, tāpēc VKI 

vajadzētu būt iespējai piemērot efektīvus 

sodus šādām apvienībām. Novērtējot 

pārkāpuma smaguma pakāpi nolūkā 

noteikt naudas soda apmēru procedūrā 

pret uzņēmumu apvienību attiecībā uz 

pārkāpumu, kas saistīts ar tās dalībnieku 

darbību, būtu jāņem vērā attiecīgās 

uzņēmumu apvienības dalībnieku 

apgrozījuma summa par tām precēm un 

pakalpojumiem, uz ko tieši vai netieši 

attiecas konkrētais pārkāpums. Lai 

nodrošinātu, ka par uzņēmumu apvienību 

izdarītajiem pārkāpumiem uzliktie naudas 

sodi tiek efektīvi piedzīti, ir nepieciešams 

paredzēt nosacījumus, ar kādiem VKI var 

pieprasīt naudas soda maksājumu no 

apvienības dalībniekiem gadījumā, ja 

apvienība nav maksātspējīga. Tādā 

gadījumā VKI būtu jāņem vērā apvienībā 

svītrots 
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ietilpstošo uzņēmumu relatīvais lielums 

un jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 

stāvoklis. Tas, ka naudas sodu samaksā 

viens vai vairāki apvienības dalībnieki, 

neskar valstu tiesību aktu noteikumus, 

kas paredz nomaksātās summas 

piedzīšanu no citiem apvienības 

dalībniekiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  100 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka līdz 10 % no 

attiecīgā uzņēmuma kopējā vispasaules 

apgrozījuma. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  101 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 
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dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda apmērs būtu 

jānosaka vismaz 10 % apmērā no attiecīgā 

uzņēmuma kopējā vispasaules 

apgrozījuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Dariusz Rosati 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka, mazākais, 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  103 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība (34) Naudas sodu atturošā iedarbība 
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Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka, mazākais, 12 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  104 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka vismaz 10 % apmērā 

no attiecīgā uzņēmuma kopējā vispasaules 

apgrozījuma. Minētajam nevajadzētu liegt 

dalībvalstīm paturēt vai ieviest lielāku 

naudas soda maksimālo apmēru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

34. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka mazākais 10 % 

apmērā no attiecīgā uzņēmuma kopējā 

vispasaules apgrozījuma. Minētajam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

(34) Naudas sodu atturošā iedarbība 

Eiropas valstīs ievērojami atšķiras, un 

dažās dalībvalstīs naudas soda iespējamā 

maksimālā summa ir ļoti maza. Lai 

nodrošinātu, ka VKI var uzlikt atturošus 

naudas sodus, naudas soda maksimālais 

apmērs būtu jānosaka vismaz 10 % apmērā 

no attiecīgā uzņēmuma kopējā vispasaules 

apgrozījuma. Minētajam nevajadzētu liegt 

dalībvalstīm paturēt vai ieviest lielāku 

naudas soda maksimālo apmēru. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  106 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Dalībvalstu iecietības programmu 

atšķirības turklāt apdraud konkurences 

apstākļu vienlīdzību uzņēmumiem, kas 

darbojas iekšējā tirgū. Tāpēc ir lietderīgi 

palielināt juridisko noteiktību, samazinot 

šīs atšķirības. 

(36) Dalībvalstu iecietības programmu 

atšķirības var atsevišķos gadījumos 

apdraudēt konkurences apstākļu 

vienlīdzību uzņēmumiem, kas darbojas 

iekšējā tirgū. Tāpēc ir lietderīgi palielināt 

juridisko noteiktību, samazinot šīs 

atšķirības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  107 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

36. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(36) Dalībvalstu iecietības programmu 

atšķirības turklāt apdraud konkurences 

(36) Dalībvalstu iecietības programmu 

atšķirības turklāt apdraud konkurences 
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apstākļu vienlīdzību uzņēmumiem, kas 

darbojas iekšējā tirgū. Tāpēc ir lietderīgi 

palielināt juridisko noteiktību, samazinot 

šīs atšķirības. 

apstākļu vienlīdzību uzņēmumiem, kas 

darbojas iekšējā tirgū. Tāpēc ir lietderīgi 

palielināt juridisko noteiktību, ciešāk 

sadarbojoties ar VKI. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

37. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) VKI būtu uzņēmumi jāatbrīvo no 

naudas soda un jāparedz naudas soda 

samazinājumi, ja ir izpildīti noteikti 

nosacījumi. Būtu jāuzskata, ka uzņēmums 

valsts konkurences iestādei ir sniedzis 

tādus pierādījumus par slepenu karteli, kas 

dod iespēju konstatēt LESD 101. panta 

pārkāpumu, ja brīdī, kad uzņēmums 

iesniedza šos pierādījumus, minētajai valsts 

konkurences iestādei attiecībā uz to pašu 

karteli nebija pietiekamu pierādījumu 

LESD 101. panta pārkāpuma 

konstatēšanai. 

(37) VKI būtu uzņēmumi jāatbrīvo no 

naudas soda un jāparedz naudas soda 

samazinājumi, ja ir izpildīti noteikti 

nosacījumi. Būtu jāuzskata, ka uzņēmums 

valsts konkurences iestādei vai Komisijai ir 

sniedzis tādus pierādījumus par slepenu 

karteli, kas dod iespēju konstatēt LESD 

101. panta pārkāpumu, ja brīdī, kad 

uzņēmums iesniedza šos pierādījumus, 

minētajai valsts konkurences iestādei 

attiecībā uz to pašu karteli nebija 

pietiekamu pierādījumu LESD 101. panta 

pārkāpuma konstatēšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  109 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

38. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu 

būt iespējai uz iecietības programmas 

piemērošanu pieteikties rakstveidā vai 

attiecīgā gadījumā ar citiem līdzekļiem, kas 

(38) Pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu 

būt iespējai uz iecietības programmas 

piemērošanu pieteikties rakstveidā vai 

attiecīgā gadījumā ar citiem līdzekļiem, kas 
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neprasa uzrādīt pieteikuma iesniedzēja 

rīcībā, pārziņā vai uzraudzībā esošos 

dokumentus, informāciju vai citus 

materiālus. Tālab VKI rīcībā vajadzētu būt 

sistēmai, kas dod iespēju pieņemt liecības, 

kuras iecietības programmas ietvaros 

sniegtas vai nu mutiski, vai ar citiem 

līdzekļiem, tostarp digitālā formātā. 

neprasa uzrādīt pieteikuma iesniedzēja 

rīcībā, pārziņā vai uzraudzībā esošos 

dokumentus, informāciju vai citus 

materiālus. Tālab VKI rīcībā vajadzētu būt 

sistēmai, kas dod iespēju pieņemt liecības, 

kuras iecietības programmas ietvaros 

sniegtas vai nu mutiski, vai ar citiem 

līdzekļiem, tostarp digitālā formātā. Lai 

uzņēmumiem būtu vieglāk pieteikties 

iecietības programmas piemērošanai, 

dalībvalstis nodrošina, ka pieteikumus 

iecietības programmas piemērošanai 

valstu konkurences iestādes var pieņemt 

jebkurā Eiropas Savienības darba valodā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

39. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(39) Pieteikuma iesniedzējiem, kuri 

attiecībā uz iespējamu slepenu karteli ir 

pieteikušies uz iecietības programmas 

piemērošanu Eiropas Komisijā, vajadzētu 

būt iespējai par šo karteli iesniegt 

kopsavilkuma pieteikumus tām VKI, 

kurām, toprāt, šī informācija būtu 

lietderīga. VKI būtu jāpieņem 

kopsavilkuma pieteikumi, kuros par 

iespējamo karteli ir sniegts noteikts 

informācijas minimums, un nebūtu 

papildus šim minimumam jāprasa nekāda 

papildu informācija, pirms tās nolemj 

izskatīt attiecīgo lietu. Tomēr, ja Komisijai 

iesniegtā iecietības pieteikuma tvērums 

mainās, pieteikuma iesniedzējiem ir 

pienākums informēt tās VKI, kurām tie ir 

iesnieguši kopsavilkuma pieteikumus. VKI 

būtu pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz 

apstiprinājums, kurā norādīts saņemšanas 

datums un laiks, un tie jāinformē par to, vai 

(39) Pieteikuma iesniedzējiem, kuri 

attiecībā uz iespējamu slepenu karteli ir 

pieteikušies uz iecietības programmas 

piemērošanu Eiropas Komisijā, vajadzētu 

būt iespējai par šo karteli iesniegt 

kopsavilkuma pieteikumus tām VKI, 

kurām, viņuprāt, šī informācija būtu 

lietderīga. VKI būtu jāpieņem 

kopsavilkuma pieteikumi, kuros par 

iespējamo karteli ir sniegts noteikts 

informācijas minimums. VKI, kura vēlas 

izskatīt lietas, par kurām ir saņemti 

kopsavilkuma pieteikumi, ir jāsazinās ar 

Eiropas Komisiju, un abām iestādēm ir 

jāvienojas par to, kura uzņemsies vadošo 

lomu. Ja VKI, kura ir saņēmusi 

kopsavilkuma pieteikumu, neapliecina 

vēlmi izskatīt lietu, tai nebūtu jāprasa 

nekāda papildu informācija papildus tam 

minimumam, kas noteikts, pirms tā nolemj 

izskatīt attiecīgo lietu. Tomēr, ja Komisijai 
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par to pašu karteli iepriekš jau ir saņemts 

kāds cits kopsavilkuma pieteikums vai 

iecietības pieteikums. Ja Komisija attiecībā 

uz visu lietu vai tās daļu ir nolēmusi 

neveikt izskatīšanu, pieteikuma 

iesniedzējiem būtu jādod iespēja tām VKI, 

kurām tie bija iesnieguši kopsavilkuma 

pieteikumus, iesniegt pilnos iecietības 

pieteikumus. 

iesniegtā iecietības pieteikuma tvērums 

mainās, pieteikuma iesniedzējiem ir 

pienākums informēt tās VKI, kurām tie ir 

iesnieguši kopsavilkuma pieteikumus. VKI 

būtu pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz 

apstiprinājums, kurā norādīts saņemšanas 

datums un laiks, un tie jāinformē par to, vai 

par to pašu karteli iepriekš jau ir saņemts 

kāds cits kopsavilkuma pieteikums vai 

iecietības pieteikums. Ja Komisija attiecībā 

uz visu lietu vai tās daļu ir nolēmusi 

neveikt izskatīšanu, pieteikuma 

iesniedzējiem būtu jādod iespēja tām VKI, 

kurām tie bija iesnieguši kopsavilkuma 

pieteikumus, iesniegt pilnos iecietības 

pieteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

40. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(40) Juridiskā nenoteiktība jautājumā 

par to, vai uzņēmumu darbinieki ir 

aizsargāti pret individuālām sankcijām, var 

atturēt potenciālos pieteikuma iesniedzējus 

no pieteikšanās iecietības programmas 

piemērošanai. Tāpēc uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 

bijušie darbinieki un direktori būtu 

jāaizsargā pret sankcijām, ko publiskās 

iestādes piemēro par iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums. Šai aizsardzībai vajadzētu būt 

atkarīgai no tā, vai šie darbinieki un 

direktori aktīvi sadarbojas ar attiecīgajām 

VKI un vai pieteikums par atbrīvojumu no 

naudas soda iesniegts pirms 

kriminālprocesa uzsākšanas. 

(40) Juridiskā nenoteiktība jautājumā 

par to, vai uzņēmumu darbinieki ir 

aizsargāti pret individuālām sankcijām, var 

atturēt potenciālos pieteikuma iesniedzējus 

no pieteikšanās iecietības programmas 

piemērošanai. Tāpēc uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 

bijušie darbinieki un direktori būtu 

jāaizsargā pret sankcijām, ko publiskās 

iestādes piemēro par iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums. Šai aizsardzībai vajadzētu būt 

atkarīgai no tā, vai šie darbinieki un 

direktori aktīvi sadarbojas ar attiecīgajām 

VKI un vai pieteikums par atbrīvojumu no 

naudas soda iesniegts pirms 

kriminālprocesa uzsākšanas. Pamatojoties 

uz stingriem nosacījumiem, dalībvalstis 
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var pieņemt lēmumu aizsargāt 

darbiniekus pret noteiktām sankcijām, ja 

pieteikumu par atbrīvojumu no naudas 

soda iesniedz pēc kriminālprocesa 

uzsākšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

41. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(41) LESD 101. un 102. panta 

piemērošanas paralēlo pilnvaru sistēmā ir 

nepieciešama cieša sadarbība starp VKI. 

Piemēram, gadījumos, kad viena VKI 

saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 22. panta 1. punktu veic 

inspekciju citas VKI vārdā, būtu jāparedz 

iespēja, ka, lai palielinātu šo inspekciju 

efektivitāti ar papildu resursiem un 

vispārīgajām un tehniskajām zināšanām, 

šajās inspekcijās piedalās un palīdz 

pieprasījuma iesniedzējas iestādes 

amatpersonas. 

(41) LESD 101. un 102. panta 

piemērošanas paralēlo pilnvaru sistēmā ir 

nepieciešama cieša sadarbība starp VKI, kā 

arī VKI un Komisijas starpā. Piemēram, 

gadījumos, kad viena VKI saskaņā ar 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 

22. panta 1. punktu veic inspekciju citas 

VKI vārdā, būtu jāparedz iespēja, ka, lai 

palielinātu šo inspekciju efektivitāti ar 

papildu resursiem un vispārīgajām un 

tehniskajām zināšanām, šajās inspekcijās 

piedalās un palīdz pieprasījuma 

iesniedzējas iestādes amatpersonas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

42. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(42) Tāpat būtu jāveic pasākumi, kas 

VKI dod iespēju pieprasīt savstarpējo 

palīdzību attiecībā uz sākotnējo iebildumu 

(42) Tāpat būtu jāveic pasākumi, kas 

VKI dod iespēju pieprasīt savstarpējo 

palīdzību attiecībā uz sākotnējo iebildumu 
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un lēmumu paziņošanu un lēmumu, ar 

kuriem uzliek naudas sodus vai periodiskos 

soda maksājumus, izpildi, ja attiecīgajam 

uzņēmumam nav juridiskā statusa minēto 

valstu teritorijā. Tas nodrošinātu LESD 

101. un 102. panta efektīvu izpildi un 

sekmētu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. 

un lēmumu paziņošanu un lēmumu, ar 

kuriem uzliek naudas sodus vai periodiskos 

soda maksājumus, izpildi, ja attiecīgajam 

uzņēmumam nav juridiskā statusa minēto 

valstu teritorijā. Tas nodrošinātu LESD 

101. un 102. panta efektīvu izpildi un 

sekmētu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. 

Lai mudinātu sniegt savstarpēju 

palīdzību, pieprasījuma saņēmējām 

iestādēm ir jābūt iespējai pieprasīt atgūt 

izmaksas, kas saistītas ar paziņojumu par 

šādu lēmumu un tā izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

45. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Risks, ka pašapsūdzoši materiāli 

varētu tikt izpausti ārpus tās izmeklēšanas 

procedūras, kuras mērķiem tie tika 

sniegti, var vājināt potenciālo iecietības 

pieteikuma iesniedzēju stimulus 

sadarboties ar konkurences iestādēm. Līdz 

ar to neatkarīgi no tā, kādā formā 

iesniegtas liecības iecietības programmas 

ietvaros, tajās iekļautā informācija, kas 

iegūta, piekļūstot lietas materiāliem, būtu 

jāizmanto tikai tad, ja tā nepieciešama, lai 

izmantotu aizstāvības tiesības dalībvalstu 

tiesvedībās atsevišķos ļoti ierobežotos 

gadījumos, kas tieši saistīti ar lietu, kurā 

piešķirta piekļuve lietas materiāliem. 

Minētajam nevajadzētu liegt konkurences 

iestādēm publicēt to lēmumus saskaņā ar 

piemērojamajiem Savienības vai valsts 

tiesību aktiem. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  115 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā direktīvā ir paredzēti konkrēti 

noteikumi ar mērķi nodrošināt, ka valstu 

konkurences iestādēm ir nepieciešamās 

neatkarības garantijas, resursi un izpildes 

un naudas sodu uzlikšanas pilnvaras, kas 

dod iespēju efektīvi piemērot LESD 

101. un 102. pantu, un tādējādi valstu 

tiesību akti un pasākumi, kas liedz valstu 

konkurences iestādēm panākt efektīvu 

izpildi, neizkropļo konkurenci iekšējā tirgū 

un patērētāji un uzņēmumi nenonāk 

neizdevīgā situācijā. Šīs direktīvas darbības 

jomā ietilpst LESD 101. un 102. panta 

piemērošana un valsts konkurences tiesību 

normu piemērošana paralēli LESD 101. un 

102. pantam, izņemot 29. panta 2. punktu, 

kurš attiecas arī uz valsts konkurences 

tiesību ekskluzīvu piemērošanu. 

1. Šajā direktīvā ir paredzēti konkrēti 

noteikumi ar mērķi nodrošināt, ka valstu 

konkurences iestādēm ir nepieciešamās 

neatkarības garantijas, resursi un izpildes 

un naudas sodu uzlikšanas pilnvaras, kas 

dod iespēju efektīvi piemērot LESD 

101. un 102. pantu, un tādējādi valstu 

tiesību akti un pasākumi, kas liedz valstu 

konkurences iestādēm panākt efektīvu 

izpildi, neizkropļo konkurenci iekšējā tirgū 

un patērētāji un uzņēmumi, īpaši mazie un 

vidējie uzņēmumi, nenonāk neizdevīgā 

situācijā. Šīs direktīvas darbības jomā 

ietilpst LESD 101. un 102. panta 

piemērošana un valsts konkurences tiesību 

normu piemērošana paralēli LESD 101. un 

102. pantam, izņemot 29. panta 2. punktu, 

kurš attiecas arī uz valsts konkurences 

tiesību ekskluzīvu piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  116 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10a) „neatkarīgs advokāts” ir ārējs 

advokāts, kuru ar klientu nesaista darba 

līgums; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  117 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uz šajā direktīvā minēto valstu 

konkurences iestāžu pilnvaru īstenošanu 

attiecas pienācīgas garantijas, tostarp 

uzņēmumu aizstāvības tiesību un tiesību uz 

efektīvu izskatīšanu tiesā ievērošana 

saskaņā ar Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu. 

Uz šajā direktīvā minēto valstu 

konkurences iestāžu pilnvaru īstenošanu 

attiecas pienācīgas garantijas, tostarp 

uzņēmumu aizstāvības tiesību un tiesību uz 

efektīvu izskatīšanu tiesā ievērošana 

saskaņā ar Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu, un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijas 6. pantu. 

 Tiesas ir tiesīgas pārskatīt valstu 

konkurences iestāžu lēmumus. Minētā 

pārskatīšana attiecas ne tikai uz likumības 

pārbaudi, bet arī uz lietas faktu pārbaudi, 

tostarp tā pamatojuma pārbaudi, kas 

saistīts ar praksi, kas vērsta pret 

konkurenci, un sankcijas samērīguma 

novērtējumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uz šajā direktīvā minēto valstu 

konkurences iestāžu pilnvaru īstenošanu 

attiecas pienācīgas garantijas, tostarp 

uzņēmumu aizstāvības tiesību un tiesību 

uz efektīvu izskatīšanu tiesā ievērošana 

saskaņā ar Savienības tiesību 

vispārīgajiem principiem un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartu. 

Šajā direktīvā minēto valstu konkurences 

iestāžu pilnvaru īstenošanā jāievēro 

Savienības tiesību vispārīgie principi un 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta. 

Dalībvalstis nodrošina to, ka šo pilnvaru 

īstenošanā ievēro pienācīgas garantijas 

saistībā ar uzņēmumu aizstāvības 

tiesībām, piemēram, tiesības piekļūt lietas 

materiāliem, tiesības tikt uzklausītam, 

tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību 
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tiesā un tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Or. de 

Pamatojums 

Šajā grozījumā precizētas uzņēmumu tiesības uz pienācīgām garantijām, lai nodrošinātu 

taisnīgu lietas izskatīšanu un vienotu standartu visā ES. 

 

Grozījums Nr.  119 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Uz šajā direktīvā minēto valstu 

konkurences iestāžu pilnvaru īstenošanu 

attiecas pienācīgas garantijas, tostarp 

uzņēmumu aizstāvības tiesību un tiesību uz 

efektīvu izskatīšanu tiesā ievērošana 

saskaņā ar Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu. 

Uz šajā direktīvā minēto valstu 

konkurences iestāžu pilnvaru īstenošanu 

attiecas pienācīgas garantijas, tostarp 

uzņēmumu aizstāvības tiesību un tiesību uz 

efektīvu izskatīšanu tiesā ievērošana 

saskaņā ar Savienības tiesību vispārīgajiem 

principiem un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu un Eiropas 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijas 6. pantu. 

Or. de 

Pamatojums 

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā ir izklāstīti 

standarti, kuri jāievēro, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu, un kuri ir jāpiemēro arī 

konkurences tiesību procedūrām. 

 

Grozījums Nr.  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes ievēro 
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konfidencialitāti vismaz attiecībā uz 

rakstveida saziņu starp klientu un viņa 

advokātu — gan ārējo advokātu, gan 

iekšējo padomdevēju —, ja vien šāda 

saziņa notiek ar mērķi nodrošināt klienta 

tiesības uz aizstāvību tiesvedībā, kas 

saistīta ar LESD 101. un 102. panta 

prasību izpildi, un ja šādu saziņu veic 

neatkarīgi advokāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  121 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Neskarot pienākumu VKI nodrošināt 

LESD 101. un 102. panta prasību izpildi, 

dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem ir 

tiesības pārsūdzēt VKI gala lēmumu 

saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 47. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tiesām jābūt pilnvarotām izskatīt valstu 

konkurences iestāžu lēmumus, izmantojot 

efektīvas tiesiskās aizsardzības 

procedūras. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  123 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1.b daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Iespējama pārkāpuma izmeklēšanas laikā 

un pirms VKI lēmuma pieņemšanas, 

dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumam ir 

pietiekama juridiskā noteiktība, lai tas 

varētu turpināt savu uzņēmējdarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  124 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi var pildīt viņiem uzticētos 

pienākumus un īstenot savas pilnvaras 

attiecībā uz LESD 101. un 102. panta 

piemērošanu neatkarīgi no politiskās un 

cita veida ārējās ietekmes; 

a) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi var pildīt viņiem uzticētos 

pienākumus un īstenot savas pilnvaras 

attiecībā uz LESD 101. un 102. panta 

piemērošanu neatkarīgi no politiskās un 

cita veida ārējās ietekmes; īpaši nodrošina, 

ka valstu konkurences administratīvo 

iestāžu lēmējstruktūru locekļus neieceļ 

politiskās varas pārstāvji; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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a) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi var pildīt viņiem uzticētos 

pienākumus un īstenot savas pilnvaras 

attiecībā uz LESD 101. un 102. panta 

piemērošanu neatkarīgi no politiskās un 

cita veida ārējās ietekmes; 

a) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu direktori, darbinieki un 

lēmējstruktūras locekļi var pildīt viņiem 

uzticētos pienākumus un īstenot savas 

pilnvaras attiecībā uz LESD 101. un 

102. panta piemērošanu neatkarīgi no 

politiskās un cita veida ārējās ietekmes; 

Or. en 

Pamatojums 

Dažkārt termins „darbinieki” neattiecas uz iestādes direktoru, jo šo amatu var neieņemt 

ierēdnis, bet tajā personu var iecelt, turklāt direktors automātiski nav iestādes valdes loceklis. 

Lielākajā daļā dalībvalstu šis grozījums neko nemainīs, tomēr direktīvas noteikumi jebkurā 

gadījumā nedrīkst radīt šaubas. 

 

Grozījums Nr.  126 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi, pildot viņiem uzticētos pienākumus 

un īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz 

LESD 101. un 102. panta piemērošanu, 

nelūdz un nepieņem ne valstu valdību, ne 

citu publisko vai privāto subjektu 

norādījumus; 

b) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi, pieņemot darbā darbiniekus, 

pildot viņiem uzticētos pienākumus un 

īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz LESD 

101. un 102. panta piemērošanu, nelūdz un 

nepieņem ne valstu valdību, ne citu 

publisko vai privāto subjektu norādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) valstu konkurences administratīvo b) valstu konkurences administratīvo 
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iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi, pildot viņiem uzticētos pienākumus 

un īstenojot savas pilnvaras attiecībā uz 

LESD 101. un 102. panta piemērošanu, 

nelūdz un nepieņem ne valstu valdību, ne 

citu publisko vai privāto subjektu 

norādījumus; 

iestāžu direktori, darbinieki un 

lēmējstruktūras locekļi, pildot viņiem 

uzticētos pienākumus un īstenojot savas 

pilnvaras attiecībā uz LESD 101. un 

102. panta piemērošanu, nelūdz un 

nepieņem ne valstu valdību, ne citu 

publisko vai privāto subjektu norādījumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi atturas no rīcības, kas ir nesaderīga 

ar viņiem uzticēto pienākumu pildīšanu un 

pilnvaru īstenošanu attiecībā uz LESD 

101. un 102. panta piemērošanu; 

c) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu direktori, darbinieki un 

lēmējstruktūras locekļi atturas no rīcības, 

kas ir nesaderīga ar viņiem uzticēto 

pienākumu pildīšanu un pilnvaru 

īstenošanu attiecībā uz LESD 101. un 

102. panta piemērošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu lēmējstruktūras locekļus var 

atstādināt tikai tad, ja viņi vairs neatbilst 

attiecīgo pienākumu pildīšanas 

nosacījumiem vai ir izdarījuši smagu valsts 

tiesību pārkāpumu. Valsts tiesībās būtu 

iepriekš jānosaka noteikumi par 

atstādināšanas iemesliem. Locekļus 

neatstādina tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 

d) ieceļot personu valstu konkurences 

administratīvo iestāžu lēmējstruktūras 

vadībā un valdē, vērā ņem līdzšinējos 

nopelnus un īsteno skaidras un 

pārredzamas locekļu iecelšanas 

procedūras; direktoru un valstu 

konkurences administratīvo iestāžu 

lēmējstruktūras locekļus var atstādināt tikai 

tad, ja viņi vairs neatbilst attiecīgo 
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viņiem uzticēto pienākumu pienācīgu 

pildīšanu un pilnvaru pienācīgu īstenošanu 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām; 

pienākumu pildīšanas nosacījumiem vai ir 

izdarījuši smagu valsts tiesību pārkāpumu. 

Valsts tiesībās būtu iepriekš jānosaka 

noteikumi par atstādināšanas iemesliem. 

Locekļus neatstādina tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar viņiem uzticēto pienākumu 

pienācīgu pildīšanu un pilnvaru pienācīgu 

īstenošanu attiecībā uz 5. panta 2. punktā 

noteiktajām LESD 101. un 102. panta 

piemērošanas darbībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  130 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. Ja oficiāli 

iesniegta sūdzība tiek noraidīta, sūdzības 

iesniedzējs šo lēmumu var apstrīdēt 

administratīvajā tiesā. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  131 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 
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4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. Sūdzības, 

kuras VKI ir noraidījusi tāpēc, ka tās nav 

uzskatītas par prioritārām, ir jāuzglabā 

VKI rūpīgi sakārtotā datubāzē atsauces 

atvieglošanai un iespējamām turpmākām 

darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 
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tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. Prasību 

iesniedzējiem jāvar pieprasīt valstu 

konkurences iestāžu pieņemto lēmumu 

par sūdzības noraidīšanu izskatīšanu 

tiesā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  133 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. Sūdzību 

iesniedzēji var pieprasīt pārskatīt tiesā 

valsts konkurences iestādes lēmumu 

noraidīt sūdzību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences e) valstu konkurences 
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administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Nosakot prioritātes, valstu 

konkurences administratīvajām iestādēm 

ir jāpievērš uzmanība stratēģiski 

nozīmīgām tautsaimniecības nozarēm. Ja 

valstu konkurences administratīvo iestāžu 

pienākumos ir izskatīt oficiāli iesniegtas 

sūdzības, minētais ietver šo iestāžu 

pilnvaras noraidīt šādas sūdzības, 

pamatojoties uz to, ka iestādes tās 

neuzskata par prioritārām. Minētais neskar 

valstu konkurences iestāžu pilnvaras 

noraidīt sūdzības citu valsts tiesībās 

paredzēto iemeslu dēļ. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Pervenche Berès 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, izņemot citu valsts iestāžu 

iesniegtās sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  136 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām. Ja valstu konkurences 

administratīvo iestāžu pienākumos ir 

izskatīt oficiāli iesniegtas sūdzības, 

minētais ietver šo iestāžu pilnvaras noraidīt 

šādas sūdzības, pamatojoties uz to, ka 

iestādes tās neuzskata par prioritārām. 

Minētais neskar valstu konkurences iestāžu 

pilnvaras noraidīt sūdzības citu valsts 

tiesībās paredzēto iemeslu dēļ. 

e) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm ir pilnvaras 

noteikt uzdevumu izpildes prioritātes 

attiecībā uz 5. panta 2. punktā noteiktajām 

LESD 101. un 102. panta piemērošanas 

darbībām un vajadzības gadījumā 

pieprasīt ārēju ekspertīzi un izpēti. Ja 

valstu konkurences administratīvo iestāžu 

pienākumos ir izskatīt oficiāli iesniegtas 

sūdzības, minētais ietver šo iestāžu 

pilnvaras noraidīt šādas sūdzības, 

pamatojoties uz to, ka iestādes tās 

neuzskata par prioritārām. Minētais neskar 

valstu konkurences iestāžu pilnvaras 

noraidīt sūdzības citu valsts tiesībās 

paredzēto iemeslu dēļ. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) valstu konkurences 

administratīvajām iestādēm savu budžetu 

ietvaros — un neskarot piemērojamos 

tiesību aktus par noteikumiem attiecībā uz 

darbiniekiem un līgumiem — ir pilnvaras 

piesaistīt nepieciešamos darbiniekus un 

izmantot savu budžetu, iepriekš 

nesaskaņojot izmantojumu, bet pārbaudot 

pietiekamu budžeta līdzekļu pieejamību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  138 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) uz valstu konkurences 

administratīvo iestāžu lēmējstruktūras 

locekļiem attiecas viena gada ilgs 

nogaidīšanas periods pēc tam, kad šie 

locekļi beidz pildīt savus pienākumus, un 

minētajā laikā šie locekļi nedrīkst strādāt 

uzņēmumos, attiecībā uz kuriem pēdējos 

piecos gados lēmējstruktūra, kurā 

strādājuši minētie locekļi, ir veikusi 

izmeklēšanu. Visi lēmējstruktūras 

darbinieki un locekļi, uzsākot darbu un 

katru gadu pēc tam, aizpilda veidlapu, 

kurā norāda savu vai tuvu radinieku 

iespējamo interešu konfliktu lietā; valstu 

konkurences administratīvās iestādes 

ievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka 

darbinieki var atturēties no dalības lietā, 

ja izmeklēšanas sākumā vai tās gaitā 

rodas interešu konflikts; 

Or. en 

Pamatojums 

Jānodrošina visām VKI stingri noteikumi attiecībā uz interešu konfliktiem. 

 

Grozījums Nr.  139 

Jonás Fernández 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) dalībvalstis nodrošina, ka VKI 

publicē rīcības kodeksu, kurā, neskarot 

stingrāku valsts tiesību normu 
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piemērošanu, ietver vismaz noteikumus 

par interešu konflikta novēršanu, tostarp 

noteikumus par nogaidīšanas periodiem 

un uzaicinājumu pieņemšanu, kā arī 

noteikumus par privātā statusā veiktām 

darbībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi 2 gadus pēc darba attiecību 

izbeigšanas ar iestādi nepieņem darba 

piedāvājumu uzņēmumā, attiecībā uz 

kuru tiek veikta vai tikusi veikta 

izmeklēšana, ar kuru tie ir tieši saistīti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  141 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu vadību un lēmējstruktūras 

locekļus izvēlas un ieceļ saskaņā ar 

iepriekš noteiktiem skaidriem un 

pārredzamiem noteikumiem un 

procedūrām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  142 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) valstu konkurences administratīvo 

iestāžu darbinieki un lēmējstruktūras 

locekļi 2 gadus pēc darba attiecību 

izbeigšanās ar iestādi nepieņem darba 

piedāvājumu uzņēmumā, attiecībā uz 

kuru tiek veikta vai tikusi veikta 

izmeklēšana, ar kuru tie ir tieši saistīti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  143 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Dalībvalstis nodrošina arī, ka VKI 

pastāvīgi pieņem lēmumus par tām 

piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu un 

darbinieku profesionālo sagatavošanu. 

Budžeta autonomiju īsteno, neskarot 

valsts budžeta noteikumus un procedūras. 

Or. de 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu VKI vajadzīgo elastīgumu un neatkarību, to rīcībā jābūt ne vien 

pietiekamiem cilvēkresursiem, finanšu resursiem un tehniskiem resursiem, bet arī iespējai 

pastāvīgi pieņemt lēmumus par tām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu un darbinieku 
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profesionālo sagatavošanu. 

 

Grozījums Nr.  144 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Dalībvalstis nodrošina, ka VKI var 

autonomi administrēt piešķirto budžetu. 

Šo budžeta pārvaldības brīvību īsteno 

atbilstoši valsts budžeta noteikumiem un 

procedūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Neskarot valsts budžeta noteikumus un 

procedūras, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences iestādēm tiek dota 

autonomija piešķirtā budžeta īstenošanā. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir atbilstoši un 

stabili cilvēkresursi, finanšu resursi un 

tehniskie resursi, tostarp telpas un 

infrastruktūra, kas nepieciešami 

pienākumu efektīvai pildīšanai un pilnvaru 

efektīvai īstenošanai attiecībā uz 2. punktā 

noteiktajām LESD 101. un 102. panta 

piemērošanas darbībām. Dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences 

iestādēm ir atsevišķs gada budžets un 

autonomija attiecībā uz savu resursu 

izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Tas attiecas arī uz valstu konkurences 

iestāžu tiesībām neatkarīgi lemt par savu 

resursu piešķīrumu un saviem 

darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju. 
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Or. en 

Pamatojums 

Lai valstu konkurences iestādes patiešām būtu pilnībā neatkarīgas, nepietiek tikai ar 

pietiekamu resursu piešķiršanu kvantitatīvā izteiksmē. Tāpat ir jāgarantē, ka VKI var 

pārvirzīt savus resursus atbilstoši vajadzībām (piemēram, tehniskā infrastruktūra, ārējie 

pētījumi). 

 

Grozījums Nr.  148 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Pēc attiecīgās VKI pieprasījuma Komisijai 

ir jānodrošina nepieciešamā tehniskā 

palīdzība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi, tehniskie un tehnoloģiskie 

resursi, kas nepieciešami pienākumu, 

tostarp konsultatīvo uzdevumu, efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 
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101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir cilvēkresursi, 

finanšu resursi un tehniskie resursi, kas 

nepieciešami pienākumu efektīvai 

pildīšanai un pilnvaru efektīvai īstenošanai 

attiecībā uz 2. punktā noteiktajām LESD 

101. un 102. panta piemērošanas darbībām. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestāžu rīcībā ir pietiekami 

cilvēkresursi, finanšu resursi un tehniskie 

resursi pienākumu efektīvai pildīšanai un 

pilnvaru efektīvai īstenošanai attiecībā uz 

2. punktā noteiktajām LESD 101. un 

102. panta piemērošanas darbībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir budžeta 

autonomija, tostarp pilnīga autonomija 

attiecībā uz sava budžeta piešķīrumiem un 

spēja noteikt budžeta prioritātes, kā arī 

garantija, ka to ikgadējos budžeta 

piešķīrumus nevar samazināt piešķīrumu 

finanšu gadā. 

Or. en 



 

PE613.265v01-00 66/125 AM\1138283LV.docx 

LV 

Pamatojums 

Svarīgi ir nodrošināt budžeta resursu noteiktību valstu konkurences iestādēm, lai tās varētu 

plānot savu gada budžetu, būtiski nemainot resursus. 

 

Grozījums Nr.  152 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts 

konkurences iestādes iesniedz valdības vai 

parlamenta struktūrai publiski pieejamus 

periodiskus ziņojumus par to darbību. 

Dalībvalstis nodrošina, ka minētajos 

ziņojumos sniedz šādu informāciju: 

lēmējstruktūras locekļu iecelšana amatā 

un atstādināšana, attiecīgajā gadā 

piešķirto resursu apjoms un minētā 

apjoma izmaiņas salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem. Dalībvalstīm 

minētie ziņojumi būtu jānosūta arī 

Eiropas Parlamentam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts 

konkurences iestādes iesniedz valdības vai 

parlamenta struktūrai gada ziņojumus 

par to darbību un resursiem. Šie ziņojumi 

ir publiski pieejami. Komisijai ir pilnvaras 

sākt katrā gadījumā atsevišķu pienākumu 

neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, 

kuras nenodrošina atbilstošus resursus un 
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budžeta autonomiju, lai VKI varētu veikt 

savus uzdevumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Mērķis ir uzlabot pārskatatbildību un publiski pieejamu informāciju par VKI resursiem. 

 

Grozījums Nr.  154 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija un dalībvalstis 

nodrošina, ka visus izdevumus, ko 

izmanto, lai nodrošinātu atbilstību šajā 

pantā minētajam, uzskata par Stabilitātes 

un izaugsmes paktam (SIP) atbilstošiem, 

kā noteikts Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 121. un 

126. pantā, un tāpēc netiek sāktas 

darbības saskaņā ar SIP preventīvo vai 

korektīvo daļu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  155 

Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts 

konkurences iestādes iesniedz valdības vai 

parlamenta struktūrai periodiskus 

ziņojumus par to darbību. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  156 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

uzņēmumos un uzņēmumu apvienībās 

veikt jebkādas nepieteiktās inspekcijas, kas 

nepieciešamas LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Dalībvalstis nodrošina, ka 

amatpersonām un citām pavadošajām 

personām, ko valstu konkurences iestādes 

pilnvarojušas veikt inspekciju, ir vismaz 

šādas pilnvaras: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

uzņēmumos un uzņēmumu apvienībās 

veikt jebkādas nepieteiktās inspekcijas, kas 

nepieciešamas LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Šī direktīva neliedz 

dalībvalstīm pieprasīt tiesu iestādes 

iepriekšēju atļauju šādai inspekcijai. 
Dalībvalstis nodrošina, ka amatpersonām 

un citām pavadošajām personām, ko valstu 

konkurences iestādes pilnvarojušas veikt 

inspekciju, ir vismaz šādas pilnvaras: 

Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības nolūkos ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 27 (ziņojuma projekts). 

 

Grozījums Nr.  157 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

uzņēmumos un uzņēmumu apvienībās 

veikt jebkādas nepieteiktās inspekcijas, kas 

nepieciešamas LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Dalībvalstis nodrošina, ka 

amatpersonām un citām pavadošajām 

personām, ko valstu konkurences iestādes 

pilnvarojušas veikt inspekciju, ir vismaz 

šādas pilnvaras: 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
uzņēmumos un uzņēmumu apvienībās 

veikt jebkādas nepieteiktās inspekcijas, kas 

nepieciešamas LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Dalībvalstis nodrošina, ka 

amatpersonām un citām pavadošajām 

personām, ko valstu konkurences iestādes 

pilnvarojušas veikt inspekciju, ir vismaz 
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šādas pilnvaras: 

Or. de 

Pamatojums 

Tā kā dažās dalībvalstīs ir vajadzīga iepriekšēja tiesas atļauja, šim grozījumam jānodrošina, 

ka dalībvalstīm piespiedu kārtā nav jāpazemina savi augstie tiesvedības standarti. 

 

Grozījums Nr.  158 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) prasīt jebkuram uzņēmuma vai 

uzņēmumu apvienības darbiniekam vai 

pārstāvim paskaidrojumus par faktiem vai 

dokumentiem, kas attiecas uz inspekcijas 

priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes. 

e) prasīt jebkuram uzņēmuma vai 

uzņēmumu apvienības darbiniekam vai 

pārstāvim paskaidrojumus par faktiem vai 

dokumentiem, kas attiecas uz inspekcijas 

priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes, 

rūpīgi ievērojot darba ņēmēju tiesības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  159 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām ir 

pienākums pakļauties inspekcijām, ko veic 

valstu konkurences administratīvās 

iestādes. Ja uzņēmums vai uzņēmumu 

apvienība pretojas inspekcijai, kuru 

uzdevusi veikt valsts konkurences 

administratīvā iestāde vai atļāvusi veikt 

valsts tiesu iestāde, valstu konkurences 

iestādes var piesaistīt nepieciešamo 

policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības 

iestādes palīdzību, lai būtu iespējams veikt 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām ir 

pienākums pakļauties inspekcijām, ko veic 

valstu konkurences administratīvās 

iestādes. Saskaņā ar valstu tiesību aktiem 

inspekcijas nevar veikt bez iepriekšējas 

atļaujas, ko sniedz valsts tiesu iestāde. Ja 

uzņēmums vai uzņēmumu apvienība 

pretojas inspekcijai, kuru uzdevusi veikt 

valsts konkurences administratīvā iestāde 

vai atļāvusi veikt valsts tiesu iestāde, valstu 

konkurences iestādes var piesaistīt 
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šo inspekciju. Minēto palīdzību var 

piesaistīt arī piesardzības nolūkā. 

nepieciešamo policijas vai līdzvērtīgas 

tiesībaizsardzības iestādes palīdzību, lai 

būtu iespējams veikt šo inspekciju. Minēto 

palīdzību var piesaistīt arī piesardzības 

nolūkā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  160 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām ir 

pienākums pakļauties inspekcijām, ko veic 

valstu konkurences administratīvās 

iestādes. Ja uzņēmums vai uzņēmumu 

apvienība pretojas inspekcijai, kuru 

uzdevusi veikt valsts konkurences 

administratīvā iestāde vai atļāvusi veikt 

valsts tiesu iestāde, valstu konkurences 

iestādes var piesaistīt nepieciešamo 

policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības 

iestādes palīdzību, lai būtu iespējams veikt 

šo inspekciju. Minēto palīdzību var 

piesaistīt arī piesardzības nolūkā. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām ir 

pienākums pakļauties inspekcijām, ko veic 

valstu konkurences administratīvās 

iestādes. Ja uzņēmums vai uzņēmumu 

apvienība pretojas inspekcijai, kuru 

uzdevusi veikt valsts konkurences 

administratīvā iestāde vai atļāvusi veikt 

valsts tiesu iestāde, valstu konkurences 

iestādes var piesaistīt nepieciešamo 

policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības 

iestādes palīdzību, lai būtu iespējams veikt 

šo inspekciju, vienmēr iepriekš saņemot 

valsts tiesu iestādes atļauju. Minēto 

palīdzību var piesaistīt arī piesardzības 

nolūkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  161 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 
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ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta smaga pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta smaga pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

Šādas pamatotas aizdomas ir jāpauž, 

balstoties uz būtiskiem un saskanīgiem 

pierādījumiem, kas skaidri norādīti tiesu 

iestādes lēmumā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta smaga pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 
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Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta smaga pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, 

ka ar darījumdarbību un inspekcijas 

priekšmetu saistīti grāmatvedības vai citi 

dokumenti, kas varētu būt noderīgi LESD 

101. vai 102. panta pārkāpuma 

pierādīšanai, tiek glabāti telpās, zemes 

īpašumos vai transportlīdzekļos, kas nav 

6. pantā minētie, tostarp uzņēmumu vai 

uzņēmumu apvienību direktoru, vadītāju 

un citu darbinieku dzīvesvietā, valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

veikt nepieteiktas inspekcijas šādās telpās, 

zemes īpašumos un transportlīdzekļos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šādas inspekcijas nevar tikt veiktas 

bez valsts tiesu iestādes iepriekšējas 

atļaujas. 

2. Šādas inspekcijas neveic bez valsts 

tiesu iestādes iepriekšējas atļaujas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā un 

saprātīgā termiņā iesniegt visu 

informāciju, kas nepieciešama LESD 

101. un 102. panta piemērošanai, un tiktāl, 

ciktāl lēmuma adresāts tādējādi neapsūdz 

sevi attiecībā uz LESD 101. un 102. panta 

pārkāpumu. Šis pienākums attiecas uz 

informāciju, kas ir pieejama attiecīgajam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  166 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām samērīgā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. Turklāt 

informācijas pieprasījumi, ko iesniegušas 

valstu konkurences administratīvās 

iestādes, ir konkrēti, un to apjoms ir 

samērīgs. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  167 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām saprātīgā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju (tostarp 

arī e-pastiem un tūlītējas 

ziņojumapmaiņas sistēmā nosūtītām 

ziņām), kas ir pieejama attiecīgajam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  168 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā, 

kam jābūt samērīgam un pieprasījumam 

atbilstošam, iesniegt visu informāciju, kas 

nepieciešama LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Šis pienākums attiecas uz 

informāciju, kas ir pieejama attiecīgajam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  169 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām saprātīgā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  170 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

attiecīgā uzņēmuma vai uzņēmumu 

apvienības rīcībā. 

Or. de 

Pamatojums 

Uzņēmumiem nevajadzētu būt pienākumam iegūt informāciju, kas nav to rīcībā. 

 

Grozījums Nr.  171 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu 

apvienībām noteiktā termiņā iesniegt visu 

informāciju, kas nepieciešama LESD 

101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

Pamatojums 

Pienākums pieprasīt informāciju ar lēmumu nozīmētu to, ka dažām VKI ir jāvēršas to valdē, 

un tas var būt pārāk apgrūtinoši. 

 

Grozījums Nr.  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas 

nepieciešama LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Šis pienākums attiecas uz 

informāciju, kas ir pieejama attiecīgajam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu 

apvienībām noteiktā termiņā iesniegt visu 

informāciju LESD 101. un 102. panta 

piemērošanai. Šis pienākums attiecas uz 

informāciju, kas ir pieejama attiecīgajam 

uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  173 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. daļa 

 



 

AM\1138283LV.docx 77/125 PE613.265v01-00 

 LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes ar 

lēmumu var pieprasīt uzņēmumiem un 

uzņēmumu apvienībām noteiktā termiņā 

iesniegt visu informāciju, kas nepieciešama 

LESD 101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var 

pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu 

apvienībām noteiktā termiņā iesniegt visu 

informāciju, kas nepieciešama LESD 

101. un 102. panta piemērošanai. Šis 

pienākums attiecas uz informāciju, kas ir 

pieejama attiecīgajam uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja valstu 

konkurences iestādes ir konstatējušas 

LESD 101. vai 102. panta pārkāpumu, tās 

var ar lēmumu pieprasīt attiecīgajiem 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām, 

lai pārkāpums tiktu izbeigts. Šajā nolūkā 

tās var noteikt jebkādus strukturālos vai 

rīcību koriģējošos pasākumus, kas ir 

samērīgi ar izdarīto pārkāpumu un ir 

vajadzīgi pārkāpuma efektīvai izbeigšanai. 

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja valstu 

konkurences iestādes ir konstatējušas 

LESD 101. vai 102. panta pārkāpumu, tās 

var ar lēmumu pieprasīt attiecīgajiem 

uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām, 

lai pārkāpums tiktu izbeigts. Šajā nolūkā 

tās var noteikt jebkādus strukturālos vai 

rīcību koriģējošos pasākumus, kas ir 

samērīgi ar izdarīto pārkāpumu un ir 

vajadzīgi pārkāpuma efektīvai izbeigšanai. 

Strukturālus koriģējošus pasākumus var 

noteikt tikai tad, ja nav citu vienlīdz 

iedarbīgu rīcību koriģējošu pasākumu, vai 

tad, ja attiecīgajam uzņēmumam būtu 

grūtāk īstenot vienlīdz iedarbīgu rīcību 

koriģējošu pasākumu, nevis strukturālu 

koriģējošu pasākumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  175 

Anne Sander 
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Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu laiku, un tā darbību var 

pagarināt, ja tas ir nepieciešami un 

lietderīgi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu un samērīgu laiku, un tā 

darbību var pagarināt, ja tas ir nepieciešami 

un lietderīgi. Uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām ir tiesības valsts tiesu iestādē 

steidzamības tiesvedībā pārsūdzēt 

lēmumus par pagaidu pasākumiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  176 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu laiku, un tā darbību var 

pagarināt, ja tas ir nepieciešami un 

lietderīgi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem tajos gadījumos, kas ir 

steidzami, jo pastāv nenovērsts risks 

nodarīt būtisku un neatgriezenisku 

kaitējumu konkurencei. Šāds lēmums ir 

samērīgs un pamatots, un tas ir 

piemērojams uz konkrētu, saprātīgu laiku, 

un tā darbību var pagarināt, ja tas ir 

nepieciešami un lietderīgi. Uzņēmumi var 

valsts tiesu iestādē steidzamības 
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procedūrā pārsūdzēt lēmumu par pagaidu 

pasākumu īstenošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Pagaidu pasākumi ir ārkārtas pasākumi. Tie īstenojami tikai vissarežģītākajās un 

steidzamākajās situācijās, un tiem ir jābūt saprātīgiem, samērīgiem un pamatotiem, lai 

novērstu nesamērīgu risku attiecīgajam uzņēmumam. Uzņēmumiem ir jābūt iespējai pārsūdzēt 

lēmumu par attiecīgo pasākumu īstenošanu, tādējādi aizsargājot tiesības uz aizstāvību. 

 

Grozījums Nr.  177 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu laiku, un tā darbību var 

pagarināt, ja tas ir nepieciešami un 

lietderīgi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem, tostarp tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams, 

līdz lietā tiek pieņemts gala lēmums, un tā 

darbību var pagarināt, ja tas ir nepieciešami 

un lietderīgi. Šādu lēmumu var turpināt 

piemērot pat tad, ja Komisija ir lēmusi 

sākt lietas izskatīšanu, un to piemēro līdz 

gala lēmuma pieņemšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  178 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu laiku, un tā darbību var 

pagarināt, ja tas ir nepieciešami un 

lietderīgi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas noteikt pagaidu 

noregulējuma pasākumus attiecībā uz 

uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, kas 

ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt būtisku 

un neatgriezenisku kaitējumu konkurencei. 

Šāds lēmums ir piemērojams uz konkrētu 

laiku, un tā darbību var pagarināt, ja tas ir 

nepieciešami un lietderīgi. Par šādiem 

pasākumiem un to progresu pienācīgi 

informē Eiropas Konkurences tīklu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

uz konkrētu laiku, un tā darbību var 

pagarināt, ja tas ir nepieciešami un 

lietderīgi. 

Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes var, 

balstoties uz LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpuma prima facie konstatējumu, pēc 

savas iniciatīvas ar lēmumu noteikt 

pagaidu noregulējuma pasākumus attiecībā 

uz uzņēmumiem vismaz tajos gadījumos, 

kas ir steidzami, jo pastāv risks nodarīt 

būtisku un neatgriezenisku kaitējumu 

konkurencei. Šāds lēmums ir piemērojams 

vai nu uz konkrētu laiku, ar iespēju 

pagarināt tā darbību, vai līdz gala lēmuma 

pieņemšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  180 
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Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajiem 

uzņēmumiem ir iespēja valstu 

konkurences administratīvo iestāžu 

uzlikto pagaidu pasākumu atbilstību 

apstrīdēt paātrinātā procedūrā 

administratīvajās tiesās. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  181 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. Dalībvalstis nodrošina, ka 

valsts konkurences iestāžu rīcībā ir 

pietiekamas pilnvaras uzraudzīt šādu 

saistību pareizu īstenošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  182 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 
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Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var, uzklausot tirgus dalībnieku viedokli, 

pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. 

Or. en 

Pamatojums 

Jānodrošina, ka valsts konkurences iestādēm ir efektīvi līdzekļi, lai uzklausītu citu tirgus 

dalībnieku viedokli par to, vai ierosinātās saistības kliedē bažas par konkurenci, tā, lai 

dalībvalstu izvēlētā metode nebūtu pārāk traucējoša. 

 

Grozījums Nr.  183 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. 

Dalībvalstis nodrošina, ka procedūrās, kas 

sāktas ar mērķi pieņemt lēmumu, ar ko 

pieprasa izbeigt LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, valstu konkurences iestādes 

var, uzklausot tirgus dalībnieku viedokli, 

pieņemt lēmumu, ar kuru saistības, ko 

uzņēmumi piedāvājuši uzņemties, lai 

kliedētu šo iestāžu bažas, tiek padarītas 

saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz 

konkrētu laiku, un tajā secina, ka attiecīgās 

valsts konkurences iestādes rīcībai vairs 

nav pamata. 
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Or. en 

Pamatojums 

Skaidrības nolūkos ar šo grozījumu aizstāj grozījumu Nr. 31 (ziņojuma projektā). 

 

Grozījums Nr.  184 

Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādēm ir efektīvas 

pilnvaras uzraudzīt lēmumu par saistībām 

īstenošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  185 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

ar lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi par LESD 101. vai 102. panta tīšu vai 

aiz nolaidības izdarītu pārkāpumu. 

1. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām 

uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem tiesvedībā, kas 

nav kriminālprocess, tiktu uzlikti efektīvi, 

samērīgi un atturoši naudas sodi par LESD 

101. vai 102. panta tīšu vai aiz nolaidības 

izdarītu pārkāpumu. 

Or. en 
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Pamatojums 

Pienākums pieprasīt informāciju ar lēmumu nozīmētu to, ka dažām VKI ir jāvēršas to valdē, 

un tas var būt pārāk apgrūtinoši. 

 

Grozījums Nr.  186 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

ar lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi par LESD 101. vai 102. panta tīšu vai 

aiz nolaidības izdarītu pārkāpumu. 

1. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu savā procedūrā ar lēmumu 

uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām 

uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem tiesvedībā, kas 

nav kriminālprocess, tiktu uzlikti efektīvi, 

samērīgi un atturoši naudas sodi par LESD 

101. vai 102. panta tīšu vai aiz nolaidības 

izdarītu pārkāpumu. 

Or. de 

Pamatojums 

Tā kā dalībvalstis valstu administratīvās konkurences iestādes lēmumus par naudas sodiem 

pieņem kriminālprocesam līdzīgā procedūrā, ar šo grozījumu būtu jānodrošina, ka 

dalībvalstīm nav jāpieņem jauni procesuālie tiesību akti. 

 

Grozījums Nr.  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā ar 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā ar 
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lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi, kas tiek noteikti proporcionāli to 

kopējam apgrozījumam, ja tīši vai aiz 

nolaidības: 

lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi, kas tiek noteikti proporcionāli to 

kopējam vispasaules apgrozījumam, ja tīši 

vai aiz nolaidības: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  188 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

ar lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi, kas tiek noteikti proporcionāli to 

kopējam apgrozījumam, ja tīši vai aiz 

nolaidības: 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas savā procedūrā ar 

lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi, kas tiek noteikti proporcionāli to 

kopējam apgrozījumam, ja tīši vai aiz 

nolaidības: 

Or. de 

Pamatojums 

Tā kā dalībvalstis valstu administratīvās konkurences iestādes lēmumus par naudas sodiem 

pieņem kriminālprocesam līdzīgā procedūrā, ar šo grozījumu būtu jānodrošina, ka 

dalībvalstīm nav jāpieņem jauni procesuālie tiesību akti. 

 

Grozījums Nr.  189 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

ar lēmumu uzņēmumiem vai uzņēmumu 

apvienībām uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem 

tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, tiktu 

uzlikti efektīvi, samērīgi un atturoši naudas 

sodi, kas tiek noteikti proporcionāli to 

kopējam apgrozījumam, ja tīši vai aiz 

nolaidības: 

2. Neskarot dalībvalstu tiesību aktus, 

kuros ir paredzēta sankciju piemērošana 

kriminālprocesā, dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences administratīvās iestādes 

var vai nu pašas administratīvajā procesā 

uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām 

uzlikt, vai pieprasīt, lai tiem tiesvedībā, kas 

nav kriminālprocess, tiktu uzlikti efektīvi, 

samērīgi un atturoši naudas sodi, kas tiek 

noteikti proporcionāli to kopējam 

apgrozījumam, ja tīši vai aiz nolaidības: 

Or. en 

Pamatojums 

Pienākums pieprasīt informāciju ar lēmumu nozīmētu to, ka dažām VKI ir jāvēršas to valdē, 

un tas var būt pārāk apgrūtinoši. 

 

Grozījums Nr.  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) tie, atbildot uz 8. pantā minēto 

informācijas pieprasījumu, sniedz 

nepatiesu, nepilnīgu vai maldinošu 

informāciju vai attiecīgo informāciju 

neiesniedz noteiktajā termiņā; 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Andreas Schwab 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) tie nepilda 10. un 11. pantā minētos 

lēmumus. 

e) tie nepilda 9., 10. un 11. pantā 

minētos lēmumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  192 

Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, lai 

uzliktu naudas sodus mātesuzņēmumiem 

un uzņēmumu juridisko un ekonomisko 

tiesību un saistību pārņēmējiem, tiek 

piemērots uzņēmuma jēdziens. 

3. Lai samazinātu risku, ka, 

pārstrukturējot uzņēmumu, var izvairīties 

no naudas soda, dalībvalstis nodrošina, ka, 

lai uzliktu naudas sodus 

mātesuzņēmumiem un uzņēmumu 

juridisko un ekonomisko tiesību un saistību 

pārņēmējiem, tiek piemērots uzņēmuma 

jēdziens. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  193 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes, nosakot naudas soda 

apmēru par LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, ņem vērā gan pārkāpuma 

smagumu, gan tā ilgumu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes, nosakot naudas soda 

apmēru par LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, ņem vērā pārkāpuma 

smagumu, tā ilgumu un aizliegtās rīcības 

atkārtošanos. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atlīdzinājumu, ko uzņēmums samaksājis 

vienošanās ceļā, nekādā gadījumā 

nedrīkst atskaitīt no naudas soda summas. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  194 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes, nosakot naudas soda 

apmēru par LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, ņem vērā gan pārkāpuma 

smagumu, gan tā ilgumu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes, nosakot naudas soda 

apmēru par LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumu, ņem vērā pārkāpuma 

smagumu un ilgumu, kā arī attiecīgā 

uzņēmuma lielumu un ietekmi tirgū. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  195 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Nosakot naudas soda apmēru par 

pārkāpumu, valsts konkurences iestādes 

var ņemt vērā jebkādu atlīdzinājumu, kas 

samaksāts pēc strīda izšķiršanas 

vienošanās ceļā saskaņā ar 

Direktīvas 2014/104/ES 18. panta 

3. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja 

uzņēmumu apvienībai naudas sods tiek 

uzlikts, ņemot vērā tās dalībnieku 

apgrozījumu, un apvienība nav 

maksātspējīga, tai ir pienākums no saviem 

dalībniekiem prasīt naudas soda summas 

segšanai nepieciešamās iemaksas. 

svītrots 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai 

naudas soda nesamaksāto summu 

samaksā jebkuri apvienības dalībnieki, 

kas darbojās tirgū, kurā tika izdarīts 

pārkāpums. Tomēr maksājums netiek 

prasīts no tiem apvienības dalībniekiem, 

kuri pārkāpumu neīstenoja un vai nu 

nezināja par to, vai pirms izmeklēšanas 

sākuma aktīvi distancējās no tā. 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 
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apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. Tomēr 

maksājums netiek prasīts no tiem 

apvienības dalībniekiem, kuri pārkāpumu 

neīstenoja un vai nu nezināja par to, vai 

pirms izmeklēšanas sākuma aktīvi 

distancējās no tā. 

apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  198 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 

apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. Tomēr 

maksājums netiek prasīts no tiem 

apvienības dalībniekiem, kuri pārkāpumu 

neīstenoja un vai nu nezināja par to, vai 

pirms izmeklēšanas sākuma aktīvi 

distancējās no tā. 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 

apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. Tomēr 

maksājumu nedrīkst prasīt no tiem 

apvienības dalībniekiem, kuri pārkāpumu 

neīstenoja un vai nu nezināja par to, vai 

pirms izmeklēšanas sākuma aktīvi 

distancējās no tā. 

Or. en 

Pamatojums 

Valstu konkurences iestādēm ir jādod rīcības brīvība noteikt, kuram apvienības dalībniekam 

būtu jāmaksā naudas sods. 

 

Grozījums Nr.  199 
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Neena Gill 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 

apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. Tomēr 

maksājums netiek prasīts no tiem 

apvienības dalībniekiem, kuri pārkāpumu 

neīstenoja un vai nu nezināja par to, vai 

pirms izmeklēšanas sākuma aktīvi 

distancējās no tā. 

Ja tas nepieciešams naudas soda pilnīgas 

samaksas panākšanai, dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādes 

ir tiesīgas prasīt, lai naudas soda 

nesamaksāto summu samaksā jebkurš no 

tiem uzņēmumiem, kuru pārstāvji bija 

apvienības lēmējstruktūru locekļi. Ja tas 

vēl nepieciešams, valstu konkurences 

iestādes turklāt ir tiesīgas prasīt, lai naudas 

soda nesamaksāto summu samaksā jebkuri 

apvienības dalībnieki, kas darbojās tirgū, 

kurā tika izdarīts pārkāpums. Tomēr 

maksājums netiek prasīts no tiem 

apvienības dalībniekiem, kuri pārkāpumu 

neīstenoja un pirms izmeklēšanas sākuma 

aktīvi distancējās no tā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  200 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 

naudas soda apmēru par pārkāpumu, 

valstu konkurences iestādes neņem vērā 

nekādu atlīdzinājumu, kas samaksāts pēc 

strīda izšķiršanas vienošanās ceļā saskaņā 

ar Direktīvas 2014/104/ES 18. panta 

3. punktu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  201 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Naudas soda maksimālais apmērs Naudas soda apmērs 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  202 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks nekā 12 % no uzņēmuma 

vai apvienības kopējā vispasaules 

apgrozījuma saimnieciskajā gadā pirms 

lēmuma pieņemšanas. Tam nevajadzētu 

liegt dalībvalstīm paturēt vai ieviest 

augstāku naudas soda maksimālo līmeni. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  203 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
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maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, tiek 

noteikts vismaz 10 % apmērā no 

uzņēmuma vai apvienības kopējā 

vispasaules apgrozījuma saimnieciskajā 

gadā pirms lēmuma pieņemšanas. Tam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest augstāku naudas soda maksimālo 

līmeni. 

Or. en 

Pamatojums 

Nolūkā novērst to, ka dalībvalstis konkurences lietas nosūta Komisijai, jo tā ir vienīgā 

iestāde, kura var aprēķināt naudas sodus, pamatojoties uz vispasaules apgrozījumu. Lai 

piešķirtu dalībvalstīm pilnvaras, ir jāparedz, ka arī tām ir tiesības noteikt šādu naudas sodu. 

 

Grozījums Nr.  204 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, ir jānosaka 

10 % apmērā no uzņēmuma vai apvienības 

attiecīgā apgrozījuma dalībvalstī, kurā 

pārkāpums noticis, pamatojoties uz 

saimniecisko gadu pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  205 

Othmar Karas 
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Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, tiek 

noteikts 10 % apmērā no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

Or. de 

Pamatojums 

Lai Savienībā radītu prognozējamu un vienveidīgu sistēmu, 10 % maksimālais apmērs ir 

jāpiemēro visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, tiek 

noteikts ne vairāk kā 10 % apmērā no 

uzņēmuma vai apvienības kopējā 

apgrozījuma saimnieciskajā gadā pirms 

lēmuma pieņemšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  207 
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Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka apmērs 

naudas sodam, ko valsts konkurences 

iestāde var uzlikt katram uzņēmumam vai 

uzņēmumu apvienībai, kas piedalījies(-

usies) LESD 101. vai 102. panta 

pārkāpumā, ir vismaz 10 % apmērā no 

uzņēmuma vai apvienības kopējā 

vispasaules apgrozījuma saimnieciskajā 

gadā pirms lēmuma pieņemšanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  208 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, tiek 

noteikts līdz 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  209 

Thierry Cornillet 
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Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, netiek 

noteikts mazāks kā 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

maksimālais apmērs naudas sodam, ko 

valsts konkurences iestāde var uzlikt 

katram uzņēmumam vai uzņēmumu 

apvienībai, kas piedalījies(-usies) LESD 

101. vai 102. panta pārkāpumā, 

nepārsniedz 10 % no uzņēmuma vai 

apvienības kopējā vispasaules apgrozījuma 

saimnieciskajā gadā pirms lēmuma 

pieņemšanas. 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz Eiropas Komisijas noteikto naudas sodu, tā maksimālais apmērs nedrīkst 

pārsniegt 10 % no vispasaules apgrozījuma. 

 

Grozījums Nr.  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  211 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs tiek noteikts vismaz 10 % apmērā 

no summas, kuru veido katra tā dalībnieka 

kopējais vispasaules apgrozījums, kas 

darbojas tirgū, kuru ietekmē apvienības 

pārkāpums. Tam nevajadzētu liegt 

dalībvalstīm paturēt vai ieviest lielāku 

naudas soda maksimālo apmēru. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Nolūkā novērst to, ka dalībvalstis konkurences lietas nosūta Komisijai, jo tā ir vienīgā 

iestāde, kura var aprēķināt naudas sodus, pamatojoties uz vispasaules apgrozījumu. Lai 

piešķirtu dalībvalstīm pilnvaras, ir jāparedz, ka arī tām ir tiesības noteikt šādus naudas 

sodus. 

 

Grozījums Nr.  212 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk nekā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 
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ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. Tam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

Or. en 

Pamatojums 

Naudas soda noteikšanā svarīgs faktors ir apgrozījums, ko var ņemt vērā naudas soda 

aprēķināšanā. Vairākas konkurences iestādes var noteikt naudas sodu, pamatojoties tikai uz 

apgrozījumu valstī, kas bieži vien neatspoguļo attiecīgā uzņēmuma faktisko ekonomisko varu; 

tas attiecas, piemēram, uz lielām uzņēmumu grupām, kuras dalībvalstī, kurā tām ir ierobežots 

apgrozījums, īsteno pret konkurenci vērstu darbību. Jānodrošina, ka valstu konkurences 

iestādes var noteikt naudas sodu, pamatojoties uz vispasaules apgrozījumu. 

 

Grozījums Nr.  213 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk nekā 12 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. Tam 

nevajadzētu liegt dalībvalstīm paturēt vai 

ieviest lielāku naudas soda maksimālo 

apmēru. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs tiek noteikts vismaz 10 % apmērā 

no summas, kuru veido katra tā dalībnieka 

kopējais vispasaules apgrozījums, kas 

darbojas tirgū, kuru ietekmē apvienības 

pārkāpums. Tomēr katra uzņēmuma 

finansiālā atbildība attiecībā uz naudas 

soda samaksu nepārsniedz maksimālo 

apmēru, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  215 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs tiek noteikts līdz 10 % no summas, 

kuru veido katra tā dalībnieka kopējais 

vispasaules apgrozījums, kas darbojas 

tirgū, kuru ietekmē apvienības pārkāpums. 

Tomēr katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

Or. de 
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Grozījums Nr.  216 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs tiek noteikts 10 % apmērā no 

summas, kuru veido katra tā dalībnieka 

kopējais vispasaules apgrozījums, kas 

darbojas tirgū, kuru ietekmē apvienības 

pārkāpums. Tomēr katra uzņēmuma 

finansiālā atbildība attiecībā uz naudas 

soda samaksu nepārsniedz maksimālo 

apmēru, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

Or. de 

Pamatojums 

Lai Savienībā radītu prognozējamu un vienveidīgu sistēmu, 10 % maksimālais apmērs ir 

jāpiemēro visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  217 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda apmērs tiek noteikts 

vismaz 10 % apmērā no summas, kuru 

veido katra tā dalībnieka kopējais 

vispasaules apgrozījums, kas darbojas 

tirgū, kuru ietekmē apvienības pārkāpums. 

Tomēr katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz apmēru, kas noteikts saskaņā 
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noteikts saskaņā ar 1. punktu. ar 1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  218 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs netiek noteikts mazāk kā 10 % 

apmērā no summas, kuru veido katra tā 

dalībnieka kopējais vispasaules 

apgrozījums, kas darbojas tirgū, kuru 

ietekmē apvienības pārkāpums. Tomēr 

katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

2. Ja uzņēmumu apvienības 

pārkāpums ir saistīts ar tās dalībnieku 

darbībām, naudas soda maksimālais 

apmērs nepārsniedz 10 % no summas, 

kuru veido katra tā dalībnieka kopējais 

vispasaules apgrozījums, kas darbojas 

tirgū, kuru ietekmē apvienības pārkāpums. 

Tomēr katra uzņēmuma finansiālā atbildība 

attiecībā uz naudas soda samaksu 

nepārsniedz maksimālo apmēru, kas 

noteikts saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Attiecībā uz Eiropas Komisijas noteikto naudas sodu, tā maksimālais apmērs nedrīkst 

pārsniegt 10 % no vispasaules apgrozījuma. 

 

Grozījums Nr.  219 

Paloma López Bermejo 

 

Direktīvas priekšlikums 

15. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvajām iestādēm 

ir iespējas un līdzekļi iekasēt uzņēmumam 

vai uzņēmumu apvienībai noteiktos 

naudas sodus. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  220 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts vienīgi tad, ja 

uzņēmums: 

2. Dalībvalstis tiecas nodrošināt, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts vienīgi tad, ja 

uzņēmums: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  221 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts vienīgi tad, ja 

uzņēmums: 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts tad, ja 

uzņēmums: 

Or. de 

Pamatojums 

Jānodrošina, lai dalībvalstis saskaņā ar 10. apsvērumu drīkstētu piemērot iecietības 

programmas, kas attiecas ne tikai uz slepenajiem karteļiem, bet arī citiem LESD 101. un 

102. panta un attiecīgo valsts noteikumu pārkāpumiem. 

 

Grozījums Nr.  222 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts vienīgi tad, ja 

uzņēmums: 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 

atbrīvojums var tikt piešķirts tad, ja 

uzņēmums: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  223 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) brīdī, kad valsts konkurences 

iestāde saņem pieteikumu, paver tai iespēju 

attiecībā uz slepeno karteli veikt 

mērķtiecīgu inspekciju, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu inspekcijas veikšanai 

saistībā ar minēto slepeno karteli un tā vēl 

nav veikusi šādu inspekciju; vai 

i) brīdī, kad valsts konkurences 

iestāde saņem pieteikumu, paver tai iespēju 

attiecībā uz slepeno karteli veikt 

mērķtiecīgu inspekciju, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu inspekcijas veikšanai 

saistībā ar minēto slepeno karteli; vai 

Or. de 

Pamatojums 

Formulējums „un tā vēl nav veikusi šādu inspekciju” nosaka, ka atbrīvojumu var piešķirt 

tikai tad, ja ir veikta inspekcija, tādējādi ievērojami samazinot stimulu atbrīvojuma 

piešķiršanai. 

 

Grozījums Nr.  224 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) brīdī, kad valsts konkurences 

iestāde saņem pieteikumu, paver tai iespēju 

attiecībā uz slepeno karteli veikt 

mērķtiecīgu inspekciju, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu inspekcijas veikšanai 

saistībā ar minēto slepeno karteli un tā vēl 

i) brīdī, kad valsts konkurences 

iestāde saņem pieteikumu, paver tai iespēju 

attiecībā uz slepeno karteli veikt 

mērķtiecīgu inspekciju, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu inspekcijas veikšanai 
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nav veikusi šādu inspekciju; vai saistībā ar minēto slepeno karteli; vai 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  225 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) kā uzskata valsts konkurences 

iestāde, dod iespēju konstatēt konkurences 

tiesību pārkāpumu, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu šā pārkāpuma 

konstatēšanai un ka attiecībā uz konkrēto 

karteli kāds cits uzņēmums jau nav 

kvalificējies atbrīvojumam no naudas soda 

saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta 

i) punktu. 

ii) kā uzskata valsts konkurences 

iestāde, dod iespēju konstatēt konkurences 

tiesību pārkāpumu, ar nosacījumu, ka 

valsts konkurences iestādes rīcībā vēl 

nebija pierādījumu šā pārkāpuma 

konstatēšanai un ka attiecībā uz konkrēto 

karteli kāds cits uzņēmums jau nav 

kvalificējies atbrīvojumam no naudas soda 

Eiropas vai valsts līmenī saskaņā ar 

2. punkta c) apakšpunkta i) punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  226 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka naudas 

soda samazinājums tiek piešķirts vienīgi 

tad, ja ir izpildīti 18. pantā paredzētie 

nosacījumi un pieteikuma iesniedzējs 

informē par savu dalību slepenā kartelī un 

valsts konkurences iestādei iesniedz tādus 

pierādījumus par iespējamo slepeni karteli, 

kuriem ir būtiska pievienotā vērtība LESD 

101. panta vai atbilstošās valsts tiesību 

normas pārkāpuma pierādīšanā 

salīdzinājumā ar tiem pierādījumiem, kas 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka naudas 

soda samazinājums tiek piešķirts tad, kad ir 

izpildīti 18. pantā paredzētie nosacījumi un 

pieteikuma iesniedzējs informē par savu 

dalību slepenā kartelī un valsts 

konkurences iestādei iesniedz tādus 

pierādījumus par iespējamo slepeno karteli, 

kuriem ir būtiska pievienotā vērtība LESD 

101. panta vai atbilstošās valsts tiesību 

normas pārkāpuma pierādīšanā 

salīdzinājumā ar tiem pierādījumiem, kas 
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pieteikuma iesniegšanas brīdī jau ir valsts 

konkurences iestādes rīcībā. 

pieteikuma iesniegšanas brīdī jau ir valsts 

konkurences iestādes rīcībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  227 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants – 1. daļa – a punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) tas ir izbeidzis savu dalību 

iespējamajā slepenajā kartelī tūlīt pēc 

pieteikuma iesniegšanas, izņemot 

gadījumus, kad kompetentā valsts 

konkurences iestāde uzskata, ka turpmāka 

līdzdalība kartelī ir pamatoti nepieciešama 

izmeklēšanas integritātes saglabāšanai; 

a) tas ir izbeidzis savu dalību 

iespējamajā slepenajā kartelī tūlīt pēc 

pieteikuma iesniegšanas vai ir skaidri 

paudis savu ieceri izbeigt dalību, izņemot 

gadījumus, kad kompetentā valsts 

konkurences iestāde uzskata, ka turpmāka 

līdzdalība kartelī ir pamatoti nepieciešama 

izmeklēšanas integritātes saglabāšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  228 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) nekavējoties sniegt valsts 

konkurences iestādei visu to noderīgo 

informāciju un pierādījumus par iespējamo 

slepeno karteli, kas nonāk pieteikuma 

iesniedzēja rīcībā vai ir tam pieejami; 

i) nekavējoties sniegt valsts 

konkurences iestādei visu to noderīgo 

informāciju un pierādījumus par iespējamo 

slepeno karteli, kas nonāk pieteikuma 

iesniedzēja rīcībā vai ir tam pieejami, 

tostarp: 

 – tās juridiskās personas 

nosaukumu un adresi, kas iesniedz 

pieteikumu par atbrīvojumu no naudas 

soda, 

 – visu to pārējo uzņēmumu 
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nosaukumus, kuri piedalās vai piedalījās 

iespējamajā slepenajā kartelī, 

 – sīku iespējamā karteļa aprakstu, 

tostarp skartos produktus, skartās 

teritorijas un iespējamā karteļa darbības 

ilgumu un veidu, 

 – pieteikuma iesniedzēja rīcībā vai 

kontrolē esošos pierādījumus par 

iespējamo karteli, 

 – informāciju par visiem agrāk 

iesniegtajiem vai iespējamiem 

turpmākiem iecietības pieteikumiem 

jebkurai citai valsts konkurences iestādei 

vai Komisijai attiecībā uz iespējamo 

karteli; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  229 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzēji var pieteikties uz iecietības 

programmas piemērošanu rakstveidā un ka 

valstu konkurences iestādes ir ieviesušas 

sistēmu, kas tām dod iespēju pieņemt 

liecības, kuras iecietības programmas 

ietvaros sniegtas mutiski vai ar citiem 

līdzekļiem, kas neprasa uzrādīt pieteikuma 

iesniedzēja rīcībā, pārziņā vai uzraudzībā 

esošos dokumentus, informāciju vai citus 

materiālus. 

Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzēji var pieteikties uz iecietības 

programmas piemērošanu rakstveidā un ka 

valstu konkurences iestādes ir ieviesušas 

sistēmu, kas tām dod iespēju pieņemt 

liecības, kuras iecietības programmas 

ietvaros sniegtas mutiski vai ar citiem 

līdzekļiem, kas neprasa uzrādīt pieteikuma 

iesniedzēja rīcībā, pārziņā vai uzraudzībā 

esošos dokumentus, informāciju vai citus 

materiālus. Tomēr, ja tiek iesniegts 

pieteikums iecietības programmas 

piemērošanai, ir jāsagatavo atzinums, 

kurā norāda saņemšanas datumu un 

laiku. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  230 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja šādos gadījumos nepieciešama 

palīdzība dokumentu un saziņas 

tulkošanā, jāizveido sadarbības sistēma 

starp VKI, EKT un Komisijas tulkošanas 

departamentu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  231 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka iecietības 

pieteikumus var iesniegt jebkurā no 

Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  232 

Alfred Sant 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja šādos gadījumos nepieciešama 

palīdzība dokumentu un saziņas 

tulkošanā, jāizveido sadarbības sistēma 

starp VKI, EKT un Komisijas tulkošanas 

departamentu. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  233 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

20. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes var pēc saviem 

ieskatiem lemt, vai piešķirt atzīmi. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes var pēc saviem 

ieskatiem lemt, vai piešķirt atzīmi. Atzīmi 

var piešķirt vienīgi tad, ja uzņēmums 

sniedz valsts konkurences iestādei visu 

turpmāk minēto informāciju, proti: 

 i) pieteikuma iesniedzēja nosaukums 

un adrese; 

 ii) pamats bažām, kā rezultātā tika 

iesniegts pieteikums par iecietības 

programmas piemērošanu; 

 iii) visu to pārējo uzņēmumu 

nosaukumi, kuri piedalās vai piedalījās 

iespējamajā slepenajā kartelī; 

 iv) skartais produkts(-i) un skartā(-s) 

teritorija(-s); 

 v) iespējamā karteļa darbības ilgums 

un veids; 

 vi) informācija par visiem agrāk 

iesniegtajiem vai iespējamiem 

turpmākiem iecietības pieteikumiem 

jebkurai citai konkurences iestādei 

attiecībā uz iespējamo slepeno karteli. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  234 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes līdz brīdim, kad tās 

pieprasa iesniegt pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu, atturas no tādas 

informācijas pieprasīšanas pieteikuma 

iesniedzējam, kura saistīta ar 

kopsavilkuma pieteikumā norādīto 

iespējamo pārkāpumu un neietilpst 

2. punktā minētajos elementos. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  235 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes līdz brīdim, kad tās 

pieprasa iesniegt pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu, atturas no tādas 

informācijas pieprasīšanas pieteikuma 

iesniedzējam, kura saistīta ar 

kopsavilkuma pieteikumā norādīto 

iespējamo pārkāpumu un neietilpst 

2. punktā minētajos elementos. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja valsts konkurences iestāde 

vēlas izskatīt kopsavilkuma pieteikumā 

minēto lietu, tā 30 darba dienu laikā pēc 

kopsavilkuma pieteikuma saņemšanas 

rakstiski informē Komisiju. Komisija un 

valsts konkurences iestāde saskaņā ar 

22.c pantu vienojas, kura uzņemsies 

vadošo lomu izmeklēšanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  236 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, kolīdz 

Komisija ir informējusi attiecīgās valstu 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, kolīdz 

Komisija ir informējusi attiecīgās valstu 
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konkurences iestādes, ka tā attiecībā uz 

visu lietu vai tās daļu neplāno rīkoties, 

pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja iesniegt 

šīm iestādēm pilnos iecietības pieteikumus, 

ar ko papildina 1. punktā minētos 

kopsavilkuma pieteikumus. Dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādēm 

ir pilnvaras noteikt samērīgu termiņu, kurā 

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pilnais 

pieteikums kopā ar attiecīgajiem 

pierādījumiem un informāciju. 

konkurences iestādes, ka tā attiecībā uz 

visu lietu vai tās daļu neplāno rīkoties, 

pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja iesniegt 

šīm iestādēm pilnos iecietības pieteikumus, 

ar ko papildina 1. punktā minētos 

kopsavilkuma pieteikumus. Komisija 

regulāri informē attiecīgās valstu 

konkurences iestādes par situāciju un, 

nepamatoti nekavējoties, pieņem iepriekš 

minēto lēmumu. Dalībvalstis nodrošina, ka 

valstu konkurences iestādēm ir pilnvaras 

noteikt samērīgu termiņu, kurā pieteikuma 

iesniedzējam jāiesniedz pilnais pieteikums 

kopā ar attiecīgajiem pierādījumiem un 

informāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  237 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis nodrošina, ka, kolīdz 

Komisija ir informējusi attiecīgās valstu 

konkurences iestādes, ka tā attiecībā uz 

visu lietu vai tās daļu neplāno rīkoties, 

pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja iesniegt 

šīm iestādēm pilnos iecietības pieteikumus, 

ar ko papildina 1. punktā minētos 

kopsavilkuma pieteikumus. Dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādēm 

ir pilnvaras noteikt samērīgu termiņu, kurā 

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pilnais 

pieteikums kopā ar attiecīgajiem 

pierādījumiem un informāciju. 

6. Citos gadījumos, kas nav minēti 

3. punktā, dalībvalstis nodrošina, ka, 

kolīdz Komisija ir informējusi attiecīgās 

valstu konkurences iestādes, ka tā attiecībā 

uz visu lietu vai tās daļu neplāno rīkoties, 

pieteikuma iesniedzējiem ir iespēja iesniegt 

šīm iestādēm pilnos iecietības pieteikumus, 

ar ko papildina 1. punktā minētos 

kopsavilkuma pieteikumus. Dalībvalstis 

nodrošina, ka valstu konkurences iestādēm 

ir pilnvaras noteikt samērīgu termiņu, kurā 

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pilnais 

pieteikums kopā ar attiecīgajiem 

pierādījumiem un informāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  238 
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Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. Ja pieteikuma 

iesniedzējs savu kopsavilkuma pieteikumu 

iesniedzis ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā 

no iecietības pieteikuma iesniegšanas 

Komisijā, uzskata, ka kopsavilkuma 

pieteikums iesniegts datumā un laikā, kad 

Komisijā iesniegts iecietības pieteikums. 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. 

Or. de 

Pamatojums 

Paredzot piecu dienu noteikumu, valstu konkurences iestādēm tiek uzlikts nesamērīgs 

administratīvais slogs, kas attiecīgos apstākļos pieteikuma iesniedzējam rada grūti atrisināmu 

situāciju saistībā ar pieteikuma iesniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  239 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. Ja pieteikuma 

iesniedzējs savu kopsavilkuma pieteikumu 

iesniedzis ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā 

no iecietības pieteikuma iesniegšanas 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. 
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Komisijā, uzskata, ka kopsavilkuma 

pieteikums iesniegts datumā un laikā, kad 

Komisijā iesniegts iecietības pieteikums. 

Or. en 

Pamatojums 

Praksē būs grūti īstenot noteikumu par 5 darba dienām. 

 

Grozījums Nr.  240 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

21. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. Ja pieteikuma 

iesniedzējs savu kopsavilkuma pieteikumu 

iesniedzis ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā 

no iecietības pieteikuma iesniegšanas 

Komisijā, uzskata, ka kopsavilkuma 

pieteikums iesniegts datumā un laikā, kad 

Komisijā iesniegts iecietības pieteikums. 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 

pieteikuma iesniedzējs pilno pieteikumu 

saskaņā ar 6. punktu iesniedz valsts 

konkurences iestādes noteiktajā termiņā, 

pieteikumā ietverto informāciju uzskata par 

iesniegtu datumā un laikā, kad iesniegts 

kopsavilkuma pieteikums. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  241 

Joachim Starbatty 

ECR grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 
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bijušie darbinieki un direktori ir aizsargāti 

pret kriminālsankcijām un 

administratīvajām sankcijām un pret 

sankcijām, ko par to iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums, piemēro tiesvedībā, kas nav 

kriminālprocess, ja šie darbinieki un 

direktori aktīvi sadarbojas ar attiecīgajām 

konkurences iestādēm un pieteikums par 

atbrīvojumu no naudas soda iesniegts 

pirms kriminālprocesa uzsākšanas. 

bijušie darbinieki un direktori ir aizsargāti 

pret kriminālsankcijām un 

administratīvajām sankcijām un pret 

sankcijām, ko par to iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums, piemēro tiesvedībā, kas nav 

kriminālprocess, ja šie darbinieki un 

direktori aktīvi sadarbojas ar attiecīgajām 

konkurences iestādēm un pieteikums par 

atbrīvojumu no naudas soda iesniegts 

pirms brīža, kurā dalībvalstu kompetentās 

iestādes informēja darbiniekus un 

direktorus par kriminālprocesa uzsākšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

EKT ir bažas, ka tad, ja direktīvas noteikums par iecietību būs pārāk plašs, tas var mazināt 

sankciju atturošo iedarbību. 

 

Grozījums Nr.  242 

Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 

bijušie darbinieki un direktori ir aizsargāti 

pret kriminālsankcijām un 

administratīvajām sankcijām un pret 

sankcijām, ko par to iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums, piemēro tiesvedībā, kas nav 

kriminālprocess, ja šie darbinieki un 

direktori aktīvi sadarbojas ar attiecīgajām 

konkurences iestādēm un pieteikums par 

atbrīvojumu no naudas soda iesniegts 

pirms kriminālprocesa uzsākšanas. 

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumos, kas 

konkurences iestādēm piesakās uz 

atbrīvojumu no naudas soda, esošie un 

bijušie darbinieki un direktori ir aizsargāti 

pret kriminālsankcijām un 

administratīvajām sankcijām un pret 

sankcijām, ko par to iesaisti slepenajā 

kartelī, uz kuru attiecas konkrētais 

pieteikums, piemēro tiesvedībā, kas nav 

kriminālprocess, tostarp pārrobežu lietās, 

ja šie darbinieki un direktori aktīvi 

sadarbojas ar attiecīgajām konkurences 

iestādēm un pieteikums par atbrīvojumu no 

naudas soda iesniegts pirms 

kriminālprocesa uzsākšanas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  243 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja pieteikumu par atbrīvojumu no naudas 

soda uzņēmums iesniedz pēc tam, kad 

valsts konkurences iestādes ir jau sākušas 

izmeklēšanu, bet ar to sniedz jaunus 

faktus un tam ir būtiska pievienotā 

vērtība, kas ļauj pierādīt LESD 101. panta 

vai attiecīgas valsts tiesību normas 

pārkāpumu, dalībvalstis var pieņemt 

nosacījumus, ar ko piešķir kādreizējiem 

atbrīvojuma no naudas soda pieteikuma 

iesniedzēja darbiniekiem aizsardzību pret 

visām krimināltiesiskām un 

administratīvām sankcijām, ja minētie 

darbinieki aktīvi sadarbojas ar 

attiecīgajām konkurences iestādēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Dažas VKI var noteiktos apstākļos pēc izmeklēšanas sākuma noteikt neaizskaramības 

programmas piemērošanu. Tas attiecas tikai uz darbiniekiem, nevis direktoriem. 

 

Grozījums Nr.  244 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.a pants 

 Iecietības programmu mijiedarbība 

dažādās dalībvalstīs 
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 Lai novērstu dubultās imunitātes 

gadījumus, dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja vairāki uzņēmumi, kuriem ir 

bijusi dalība vienā slepenajā kartelī, ir 

dažādās valstu konkurences iestādēs vai 

Komisijā iesnieguši dažādus pieteikumus 

par iecietības programmas piemērošanu, 

par pieņemamu uzskata tikai pirmo 

pieteikumu par iecietības programmas 

piemērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  245 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

22.b pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.b pants 

 Stimuls ziņot par slepeniem karteļiem un 

citu pret konkurenci vērstu praksi 

 Dalībvalstis noteikti aicina nodrošināt, ka 

to valstu konkurences iestādes ievieš 

tiešsaistes rīku, lai fiziskām personām 

būtu vieglāk brīdināt par slepeniem 

karteļiem un citu pret konkurenci vērstu 

praksi, vienlaikus saglabājot anonimitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  246 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

-23. pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -23. pants 
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 Valstu konkurences iestāžu un Komisijas 

sadarbība 

 1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

gadījumā, ja slepenais kartelis aptver 

vismaz trīs dalībvalstis, Komisijas dienesti 

var automātiski sākt izmeklēšanu, un 

valstu konkurences iestādēm ir jāziņo 

tiem par šādiem gadījumiem. 

 2. Iepriekš 21. panta 3. punktā 

minētajos gadījumos, kā arī neskarot šā 

panta iepriekšējo punktu, valstu 

konkurences iestādes un Komisija risina 

dialogu par to, kura iestāde ir vislabākā 

pozīcijā, lai sāktu izmeklēšanu. Ja vien 

netiek pierādīta vajadzība sākt 

izmeklēšanu visā Eiropā vai ja 30 darba 

dienu laikā netiek panākta vienošanās, 

uzskata, ka valsts konkurences iestādei ir 

prioritāte sākt izmeklēšanu. Ja 

izmeklēšanas uzsākšanā vadošo lomu 

uzņemas Komisija, valstu konkurences 

iestādes atturas pieprasīt pieteikuma 

iesniedzējam informāciju, kas saistīta ar 

iespējamo pārkāpumu, kurš minēts 

kopsavilkuma pieteikumā, un papildina 

21. panta 2. punktā minēto informāciju, 

pirms tās pieprasa iesniegt pilno 

pieteikumu saskaņā ar 21. panta 

6. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  247 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad 

viena valsts konkurences administratīvā 

iestāde saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 22. pantu veic inspekciju citas 

valsts konkurences iestādes vārdā un 

uzdevumā, amatpersonām un citām 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad 

viena valsts konkurences administratīvā 

iestāde saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 22. pantu veic inspekciju citas 

valsts konkurences iestādes vārdā un 

uzdevumā, amatpersonām un citām 
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pavadošajām personām, ko pilnvarojusi 

pieprasījumu iesniegusī valsts konkurences 

iestāde, ir ļauts piedalīties un aktīvi 

palīdzēt pieprasījumu saņēmušajai valsts 

konkurences iestādei šajā inspekcijā, 

īstenojot 6. un 7. pantā minētās pilnvaras. 

pavadošajām personām, ko pilnvarojusi 

pieprasījumu iesniegusī valsts konkurences 

iestāde, ir ļauts palīdzēt pieprasījumu 

saņēmušajai valsts konkurences iestādei 

šajā inspekcijā, īstenojot 6. un 7. pantā 

minētās pilnvaras. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  248 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

23. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja divu vai vairāk valstu 

konkurences iestāžu starpā rodas 

pozitīvās jurisdikcijas kolīzijas 

izmeklēšanai un netiek panākta 

vienošanās par to, kura puse uzņemas 

vadošo lomu izmeklēšanā, Komisijai uztic 

norīkot to valsts konkurences iestādi, 

kurai, šķiet, ir vislabākās iespējas sākt 

izmeklēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pieprasījuma saņēmējai iestādei 

nav pienākuma izpildīt lēmumus saskaņā 

ar 1. punktu, ja tas būtu klaji pretrunā 

sabiedriskajai kārtībai dalībvalstī, kurā 

pieprasīts veikt izpildi. 

5. Pieprasījuma saņēmēja iestāde 

izpilda lēmumus saskaņā 1. punktu, 

izņemot, ja tā spēj pieprasījuma 

iesniedzējai iestādei sniegt pamatotu 

iemeslu, parādot, kādā veidā tas būtu klaji 

pretrunā sabiedriskajai kārtībai dalībvalstī, 

kurā pieprasīts veikt izpildi. 
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Or. en 

Pamatojums 

Sākotnējais izņēmums saskaņā ar 5. punktu neparedz nekādu prasību pamatot atteikumu, kā 

arī neļauj sistēmai risināt iespējamu strīdu iestāžu starpā. 

 

Grozījums Nr.  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

25. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde 

nepiekrīt pieprasījuma saņēmējas iestādes 

atteikumam izpildīt lēmumu saskaņā ar 

5. punktu, Komisija pēc pieprasījuma 

iesniedzējas iestādes dalībvalsts 

pieprasījuma var trīs mēnešu laikā pēc 

atteikuma izdot saistošu lēmumu, nosakot, 

vai atteikums ir pamatots ar sabiedriskās 

kārtības apsvērumiem. Ja Komisija 

secina, ka pieprasījuma saņēmējas 

iestādes atteikums nav pamatots, 

pieprasījuma saņēmēja iestāde izpilda 

lēmumu saskaņā ar 1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

26.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 26.a pants 

 Izmaksu dalīšana starp valstu 

konkurences iestādēm 

 Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences administratīvās iestādes, 

kuras lūdz palīdzību, pēc pieprasījuma 
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saņēmējas iestādes pieprasījuma: 

 a) saistībā ar darbību, kas veikta saskaņā 

ar 23. un 24. pantu, sedz visas pamatotās 

papildu izmaksas, tostarp tulkošanas un 

administratīvās izmaksas; 

 b) saistībā ar darbību, kas veikta saskaņā 

ar 25. pantu, ļauj pieprasījuma saņēmējai 

iestādei atgūt visas pamatotās 

administratīvās izmaksas no iekasētā 

naudas soda vai soda maksājuma. 

Or. en 

Pamatojums 

Direktīvas 23., 24. un 25. pantā ir paredzētas papildu izmaksas tām dalībvalsts iestādēm, 

kuras sniedz palīdzību. Lai gan lielākajā daļā gadījumu dalībvalstis nepieprasīs veikt 

atmaksu, ir tomēr skaidri jānorāda, kuram jāuzņemas atbildība par šādām izmaksām, ja 

rodas strīds vai ja soda atguves iekasēšana ir laikietilpīga un resursus patērējoša. 

 

Grozījums Nr.  252 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes var uzsākt 

izmeklēšanu par LESD 101. un 

102. panta pārkāpumiem tikai četru gadu 

laikā pēc pārkāpuma izdarīšanas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

27. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 2.a Komisija nodrošina, ka valsts 

konkurences iestādes paziņojums par 

oficiālas izmeklēšanas uzsākšanu, ko tā 

sniedz saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 1/2003 11. panta 3. punktu, ir 

pieejams citu dalībvalstu konkurences 

iestādēm Eiropas Konkurences tīkla 

sistēmā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  254 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

27.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 27.a pants 

 Noilguma termiņi izmeklēšanai  

 Dalībvalstis nodrošina, ka valstu 

konkurences iestādes var sākt 

izmeklēšanu saistībā ar LESD 101. un 

102. punkta pārkāpumiem tikai ...* gadus 

no pārkāpuma beigām. 

 ______________ 

 *Jānosaka kā vidējais termiņš valstu 

praksē. 

Or. en 

Pamatojums 

Uzņēmumiem būtu ārkārtīgi noderīgi, ja noilguma termiņi izmeklēšanai tiktu saskaņoti visā 

ES. 

 

Grozījums Nr.  255 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Informācija, kas savākta, 

pamatojoties uz šajā direktīvā minētajiem 

noteikumiem, būtu izmantojama vienīgi 

nolūkā, kādā tā iegūta. Tā nebūtu 

izmantojama kā pierādījumi nolūkā 

piemērot sankcijas fiziskām personām. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šis noteikums varētu nopietni iedragāt kriminālizmeklēšanu (fiziskām personām). 

 

Grozījums Nr.  256 

Barbara Kappel 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Informācija, kas savākta, 

pamatojoties uz šajā direktīvā minētajiem 

noteikumiem, būtu izmantojama vienīgi 

nolūkā, kādā tā iegūta. Tā nebūtu 

izmantojama kā pierādījumi nolūkā 

piemērot sankcijas fiziskām personām. 

1. Neskarot pienākumu informēt 

prokuratūru par noziedzīgiem 

nodarījumiem, kā noteikts valsts tiesību 

aktos, informācija, kas savākta, 

pamatojoties uz šajā direktīvā minētajiem 

noteikumiem, būtu izmantojama vienīgi 

nolūkā, kādā tā iegūta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  257 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Neskarot valsts tiesību aktos 

noteikto pienākumu informēt prokuroru 

par noziedzīgiem nodarījumiem, 

informācija, kas savākta saskaņā ar šīs 

direktīvas noteikumiem, būtu jāizmanto 
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tikai nolūkā, kādā tā iegūta. 

Or. de 

Pamatojums 

Šajā grozījumā precizēts, ka nav aizliegts informēt prokuroru par noziedzīgiem 

nodarījumiem, kā paredzēts valsts tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  258 

Anne Sander 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

komercnoslēpumi tiek pienācīgi aizsargāti 

visas procedūras laikā. Visām valstu 

konkurences iestāžu amatpersonām ir 

jāievēro šī prasība. 

Or. fr 

Grozījums Nr.  259 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 

tiesvedības laikā tiek pienācīgi aizsargāti 

komercnoslēpumi. Šī prasība jāievēro 

visiem valsts konkurences iestāžu 

pārstāvjiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Uzņēmumiem ir ļoti būtiski, ka tiesvedības laikā to komercnoslēpumi ir aizsargāti, tāpat ir 

svarīga valsts konkurences iestādes uzticamība. 
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Grozījums Nr.  260 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Dalībvalstis nodrošina, ka procesa 

gaitā jebkurā brīdī tiek pietiekami 

aizsargāts komercnoslēpums. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  261 

Markus Ferber 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja konkurences iestāde pieteikuma 

iesniedzēja brīvprātīgi sniegto informāciju 

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 

12. pantam pārsūta bez pieteikuma 

iesniedzēja piekrišanas, dalībvalstis 

nodrošina, ka saņēmējas valstu 

konkurences iestādes spēj ievērot 4. punkta 

c) apakšpunktā minētās saistības. 

5. Ja konkurences iestāde pieteikuma 

iesniedzēja brīvprātīgi sniegto informāciju 

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 

12. pantam pārsūta bez pieteikuma 

iesniedzēja piekrišanas, dalībvalstis 

nodrošina, ka saņēmējas valstu 

konkurences iestādes ievēro 4. punkta 

c) apakšpunktā minētos kritērijus. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  262 

Thierry Cornillet 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja konkurences iestāde pieteikuma 

iesniedzēja brīvprātīgi sniegto informāciju 

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 

12. pantam pārsūta bez pieteikuma 

iesniedzēja piekrišanas, dalībvalstis 

5. Ja konkurences iestāde pieteikuma 

iesniedzēja brīvprātīgi sniegto informāciju 

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1/2003 

12. pantam pārsūta bez pieteikuma 

iesniedzēja piekrišanas, dalībvalstis 
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nodrošina, ka saņēmējas valstu 

konkurences iestādes spēj ievērot 4. punkta 

c) apakšpunktā minētās saistības. 

nodrošina, ka saņēmējas valstu 

konkurences iestādes ievēro 4. punkta 

c) apakšpunktā minētās saistības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Direktīvas priekšlikums 

29. pants – 6.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Šā panta 1. punkts neskar valsts 

krimināltiesību prasības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  264 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

31. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Eiropas Konkurences tīkla sistēmas 

izmaksas 

Eiropas Konkurences tīkla sistēma 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Direktīvas priekšlikums 

31. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Izmaksas, kas Komisijai rodas saistībā ar 

Eiropas Konkurences tīkla sistēmas 

Izmaksas, kas Komisijai rodas saistībā ar 

Eiropas Konkurences tīkla sistēmas 
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uzturēšanu un pilnveidi un saistībā ar 

sadarbību Eiropas Konkurences tīklā, sedz 

no Savienības vispārējā budžeta pieejamo 

apropriāciju robežās. 

uzturēšanu un pilnveidi un saistībā ar 

sadarbību Eiropas Konkurences tīklā, sedz 

no Savienības vispārējā budžeta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  266 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Direktīvas priekšlikums 

31. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Eiropas Konkurences tīkls tik bieži, cik 

vajadzīgs un ir noderīgi, publicē dažādu 

valstu konkurences iestāžu ieteikumus un 

paraugprakses attiecībā uz neatkarību, 

resursiem, pilnvarām, naudas sodiem un 

palīdzības programmām. 

Or. en 

Grozījums Nr.  267 

Othmar Karas 

 

Direktīvas priekšlikums 

32.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 32.a pants 

 Pārskatīšana 

 Līdz ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas 

Parlamentam un Padomei ziņojumu par 

šīs direktīvas transponēšanu un 

īstenošanu, šajā ziņojumā vajadzības 

gadījumā iekļaujot attiecīgus tiesību aktu 

priekšlikumus. 

Or. de 

 


