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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.



PR\1002311LV.doc 3/48 PE516.968v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................45



PE516.968v01-00 4/48 PR\1002311LV.doc

LV



PR\1002311LV.doc 5/48 PE516.968v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem 
noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par 
dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0404),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 103. un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0170/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ja patērētājiem un uzņēmumiem būs 
pieejami efektīvi līdzekļi, kas ļauj saņemt 
zaudējumu atlīdzību, uzņēmumi 
neuzdrošināsies izdarīt pārkāpumus un 
būs garantēts, ka rūpīgāk tiek ievēroti 
Savienības konkurences noteikumi. 
Tātad, lai konkurences noteikumu 
publisko tiesību aizsardzība Savienībā 
būtu spēcīgāka, vajadzētu veicināt 
iespējas šo noteikumu pārkāpumu 
rezultātā cietušajām personām savlaicīgi 
un izmaksu ziņā lietderīgā veidā saņemt 
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pienācīgu atlīdzību. Šajā nolūkā atlīdzību, 
ko pārkāpumu rezultātā cietušās personas 
saņem pēc strīda izšķiršanas vienošanās 
ceļā, konkurences iestādēm vajadzētu 
uzskatīt par kaitējumu mazinošu faktoru, 
nosakot naudas sodu. Vajadzētu veicināt 
iespējas pārkāpumu rezultātā cietušajām 
personām saņemt atlīdzību pēc strīda 
izšķiršanas vienošanās ceļā, tomēr tas 
nenozīmē, ka dalībvalstīs vairs nav 
jāsaskaņo noteikumi, kuri reglamentē 
prasības par valstu vai ES konkurences 
tiesību pārkāpumu radītu zaudējumu 
atlīdzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar jaunākajām Eiropas 
Parlamenta rezolūcijām par Komisijas 
gada ziņojumiem par konkurenci 
Komisijai, nosakot naudas sodu, tostarp 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas 
iecietības programma, būtu jāņem vērā 
pārkāpumu rezultātā cietušajām 
personām jau izmaksātā atlīdzība un 
Komisijai vajadzētu mudināt puses panākt 
ārpustiesas izlīgumu, pirms tā pieņem 
galīgo lēmumu par naudas sodu.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar šo direktīvu no jauna tiek 
apliecināts acquis communautaire par 
Savienības tiesībām uz atlīdzību par 
Savienības konkurences tiesību pārkāpumu 
radīta kaitējuma atlīdzināšanu, īpaši par 
tiesībām celt prasību un par zaudējumu 
definīciju atbilstoši Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūrai, un tā neskar šā acquis
turpmāko attīstību. Ikviens, kam 
pārkāpuma rezultātā ir nodarīts kaitējums, 
var pieprasīt atlīdzību par faktiskajiem 
zaudējumiem (damnum emergens), 
nesaņemtiem ieguvumiem (negūto peļņu 
jeb lucrum cessans) un procentiem no 
kaitējuma nodarīšanas brīža līdz 
faktiskajai atlīdzības saņemšanai. Šīs 
tiesības tiek atzītas ikvienai fiziskai vai 
juridiskai personai — patērētājiem, 
uzņēmumiem un publiskajām iestādēm —
neatkarīgi no tā, vai pastāv tiešas 
līgumattiecības ar pārkāpumu izdarījušo 
uzņēmumu un vai konkurences iestāde 
iepriekš ir konstatējusi pārkāpumu. Šai 
direktīvai nevajadzētu dalībvalstīm izvirzīt 
prasību ieviest kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismus Līguma 101. un 
102. panta īstenošanai.

(11) Ar šo direktīvu no jauna tiek 
apliecināts acquis communautaire par 
Savienības tiesībām uz atlīdzību par 
Savienības konkurences tiesību pārkāpumu 
radīta kaitējuma atlīdzināšanu, īpaši par 
tiesībām celt prasību un par zaudējumu 
definīciju atbilstoši Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūrai, un tā neskar šā acquis
turpmāko attīstību. Ikviens, kam 
pārkāpuma rezultātā ir nodarīts kaitējums, 
var pieprasīt atlīdzību par faktiskajiem 
zaudējumiem (damnum emergens), 
nesaņemtiem ieguvumiem (negūto peļņu 
jeb lucrum cessans) un procentu 
maksājumu. Šīs tiesības tiek atzītas 
ikvienai fiziskai vai juridiskai personai —
patērētājiem, uzņēmumiem un publiskajām 
iestādēm — neatkarīgi no tā, vai pastāv 
tiešas līgumattiecības ar pārkāpumu 
izdarījušo uzņēmumu un vai konkurences 
iestāde iepriekš ir konstatējusi pārkāpumu. 
Šai direktīvai nevajadzētu dalībvalstīm 
izvirzīt prasību ieviest kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismus Līguma 101. un 
102. panta īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Zaudējumu atlīdzināšanas prasībās par 
valsts vai Savienības konkurences tiesību 
pārkāpumiem parasti ir nepieciešama 
sarežģīta faktu un ekonomiskā analīze. 
Pierādījumi, kas ir vajadzīgi, lai pierādītu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu, bieži 

(12) Zaudējumu atlīdzināšanas prasībās par 
valsts vai Savienības konkurences tiesību 
pārkāpumiem parasti ir nepieciešama 
sarežģīta faktu un ekonomiskā analīze. 
Pierādījumi, kas ir vajadzīgi, lai pierādītu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasību, bieži 
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vien ir pretējās puses vai trešo personu 
rīcībā un prasītājiem nav zināmi vai nav 
pieejami pietiekamā apmērā. Ņemot vērā 
šos apstākļus, izvirzot stingras juridiskās 
prasības prasītājiem sīki apliecināt visus 
lietas faktus jau tiesvedības sākumā un 
iesniegt precīzi noteiktus apliecinošus 
pierādījumus, var tikt likti nepamatoti 
šķēršļi Līgumā garantēto tiesību uz 
atlīdzību efektīvai īstenošanai.

vien ir pretējās puses vai trešo personu 
rīcībā un prasītājiem nav zināmi vai nav 
pieejami pietiekamā apmērā. Ņemot vērā 
šos apstākļus, izvirzot stingras juridiskās 
prasības prasītājiem sīki apliecināt visus 
lietas faktus jau tiesvedības sākumā un 
iesniegt precīzi noteiktus apliecinošus 
pierādījumus, var tikt likti nepamatoti 
šķēršļi Līgumā garantēto tiesību uz 
atlīdzību efektīvai īstenošanai. Tomēr, 
izvērtējot prasības pieņemamību, valstu 
tiesām būtu pienācīgi jāņem vērā fakti, 
kas liecina, ka ir ļaunprātīgi izmantotas 
tiesības saistībā ar pierādījumu atklāšanu 
un attiecīgi iegūtā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pierādījumi ir svarīgs elements, lai 
celtu zaudējumu atlīdzināšanas prasības 
par valsts vai Savienības konkurences 
tiesību pārkāpumiem. Tomēr, tā kā 
tiesvedībai konkurences jomā ir raksturīga 
informācijas asimetrija, ir lietderīgi 
nodrošināt, ka cietušajām personām ir 
tiesības panākt to pierādījumu atklāšanu, 
kuri ir būtiski to prasījumam, neliekot tām 
precizēt konkrētās pierādījumu vienības. 
Lai nodrošinātu spēku vienlīdzīgu 
sadalījumu, minētajiem līdzekļiem 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībās būtu 
jābūt pieejamiem arī atbildētājiem, lai tie 
varētu prasīt cietušajām personām atklāt 
pierādījumus. Valstu tiesas var arī izdot 
rīkojumus trešām personām atklāt 
pierādījumus. Ja valsts tiesa vēlas izdot 
rīkojumu, lai pierādījumus atklātu 
Komisija, ir piemērojams Eiropas 
Savienības un dalībvalstu lojālas 

(13) Pierādījumi ir svarīgs elements, lai 
celtu zaudējumu atlīdzināšanas prasības 
par valsts vai Savienības konkurences 
tiesību pārkāpumiem. Tomēr, tā kā 
tiesvedībai konkurences jomā ir raksturīga 
informācijas asimetrija, ir lietderīgi 
nodrošināt, ka cietušajām personām ir 
tiesības panākt to pierādījumu atklāšanu, 
kuri ir būtiski to prasībai. Lai nodrošinātu 
spēku vienlīdzīgu sadalījumu, minētajiem 
līdzekļiem zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībās būtu jābūt pieejamiem arī 
atbildētājiem, lai tie varētu prasīt 
cietušajām personām atklāt pierādījumus. 
Valstu tiesas var arī izdot rīkojumus trešām 
personām atklāt pierādījumus. Ja valsts 
tiesa vēlas izdot rīkojumu, lai pierādījumus 
atklātu Komisija, ir piemērojams Eiropas 
Savienības un dalībvalstu lojālas 
sadarbības princips (LES 4. panta 
3. punkts) un Regulas (EK) Nr. 1/2003 
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sadarbības princips (LES 4. panta 
3. punkts) un Regulas (EK) Nr. 1/2003 
15. panta 1. punkts par pieprasījumiem 
sniegt informāciju.

15. panta 1. punkts par pieprasījumiem 
sniegt informāciju. Tomēr, izvērtējot 
prasības pieņemamību, valstu tiesām būtu 
pienācīgi jāņem vērā fakti, kas liecina, ka 
ir ļaunprātīgi izmantotas tiesības saistībā 
ar pierādījumu atklāšanu un attiecīgi 
iegūtā informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Iecietības programmas un izlīguma 
procedūras ir svarīgi rīki Savienības 
konkurences tiesību publiskajai 
īstenošanai, jo tie veicina konkurences 
tiesību nopietnāko pārkāpumu atklāšanu, 
efektīvu saukšanu pie atbildības un soda 
piemērošanu. Uzņēmumus šajā kontekstā 
var atturēt sadarboties tas, ka tādu 
dokumentu atklāšanas dēļ, kurus tie 
iesniedz vienīgi sadarbības nolūkā, tiem 
rodas civilatbildības risks sliktākos 
apstākļos nekā līdzvainīgajiem 
pārkāpējiem, kuri nesadarbojas ar 
konkurences iestādēm. Lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi ir gatavi vai nu saskaņā ar 
iecietības programmu, vai izlīguma 
procedūrā iesniegt brīvprātīgus 
paziņojumus, kuros tie konkurences 
iestādei atzīst savu dalību Savienības vai 
valsts konkurences tiesību pārkāpumā, uz 
šiem paziņojumiem pierādījumu atklāšanu 
nedrīkstētu attiecināt.

(19) Iecietības programmas un izlīguma 
procedūras ir svarīgi rīki Savienības 
konkurences tiesību publiskajai 
īstenošanai, jo tie veicina konkurences 
tiesību nopietnāko pārkāpumu atklāšanu, 
efektīvu saukšanu pie atbildības un soda 
piemērošanu. Uzņēmumus šajā kontekstā 
var atturēt sadarboties tas, ka tādu 
dokumentu atklāšanas dēļ, kurus tie 
iesniedz vienīgi sadarbības nolūkā, tiem 
rodas civilatbildības risks sliktākos 
apstākļos nekā līdzvainīgajiem 
pārkāpējiem, kuri nesadarbojas ar 
konkurences iestādēm. Lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi ir gatavi vai nu saskaņā ar 
iecietības programmu, vai izlīguma 
procedūrā iesniegt brīvprātīgus 
paziņojumus, kuros tie konkurences 
iestādei atzīst savu dalību Savienības vai 
valsts konkurences tiesību pārkāpumā, uz 
paziņojumiem, kuros persona, kas 
piesakās dalībai iecietības programmā, 
šajā nolūkā sniedz pret sevi vērstu liecību, 
pierādījumu atklāšanu principā 
nevajadzētu attiecināt.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Turklāt izņēmums saistībā ar 
pierādījumu atklāšanu būtu jāattiecina uz 
tādiem atklāšanas pasākumiem, kuri 
nepamatoti traucētu konkurences iestādes 
veikto izmeklēšanu saistībā ar valsts vai 
Savienības konkurences tiesību 
pārkāpumu. Tādēļ informāciju, kuru 
konkurences iestāde sagatavojusi 
procedūrā par valsts vai Savienības 
konkurences tiesību aizsardzību 
(piemēram, iebildumu paziņojums) vai 
kuru sagatavojis šīs procedūras dalībnieks 
(piemēram, atbildes uz konkurences 
iestādes informācijas pieprasījumiem), 
prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu 
būtu jāļauj atklāt tikai pēc tam, kad 
konkurences iestāde ir konstatējusi valsts 
vai Savienības konkurences noteikumu 
pārkāpumu vai ir citādi slēgusi 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izņemot pierādījumus, kuri minēti 
19. un 20. apsvērumā, valstu tiesām 
vajadzētu būt iespējai saistībā ar prasību 
par zaudējumu atlīdzināšanu izdot 
rīkojumu atklāt pierādījumus, kas pastāv 
neatkarīgi no konkurences iestādes 
procedūras (turpmāk „iepriekšpastāvējusi 

svītrots
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informācija”).

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tomēr iepriekšējā apsvērumā minētā 
izmantošana nedrīkst nepamatoti mazināt 
konkurences iestādes veiktās konkurences 
tiesību aizsardzības efektivitāti. Tādējādi 
19. un 20. apsvērumā minētie pierādījumu 
atklāšanas ierobežojumi vienlīdz būtu 
piemērojami tādu pierādījumu 
izmantošanai, kuri iegūti, izmantojot 
vienīgi piekļuvi konkurences iestādes 
lietas materiāliem. Turklāt pierādījumi, 
kuri iegūti no konkurences iestādes, 
īstenojot tiesības uz aizstāvību, nedrīkstētu 
kļūt par tirgošanās priekšmetu. Tādēļ 
iespējai izmantot pierādījumus, kuri iegūti, 
izmantojot vienīgi piekļuvi konkurences 
iestādes lietas materiāliem, būtu jāattiecas 
vienīgi uz fizisko vai juridisko personu, 
kura īstenoja savas tiesības uz aizstāvību, 
un tās tiesību pārņēmējiem, kā minēts 
iepriekšējā apsvērumā. Tomēr šis 
ierobežojums neliedz valsts tiesai izdot 
rīkojumu atklāt minētos pierādījumus 
saskaņā ar šīs direktīvas nosacījumiem.

(23) Tomēr iepriekšējā apsvērumā minētā 
izmantošana nedrīkst nepamatoti mazināt 
konkurences iestādes veiktās konkurences 
tiesību aizsardzības efektivitāti. Turklāt 
pierādījumi, kuri iegūti no konkurences 
iestādes, īstenojot tiesības uz aizstāvību, 
nedrīkstētu kļūt par tirgošanās priekšmetu. 
Tādēļ iespējai izmantot pierādījumus, kuri 
iegūti, izmantojot vienīgi piekļuvi 
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
būtu jāattiecas vienīgi uz fizisko vai 
juridisko personu, kura īstenoja savas 
tiesības uz aizstāvību, un tās tiesību 
pārņēmējiem, kā minēts iepriekšējā 
apsvērumā. Tomēr šis ierobežojums 
neliedz valsts tiesai izdot rīkojumu atklāt 
minētos pierādījumus saskaņā ar šīs 
direktīvas nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Regulas (EK) Nr. 1/2003 16. panta 
1. punktā ir noteikts, ka tad, ja valstu tiesas 
atbilstoši Līguma 101. pantam vai 
102. pantam lemj par [no]līgumiem, 
lēmumiem vai darbībām, uz kurām jau 
attiecas Komisijas lēmums, tās nevar 
pieņemt lēmumus, kuri ir pretrunā 
Komisijas pieņemtajam lēmumam. Lai 
palielinātu tiesisko noteiktību, novērstu 
minēto Līguma noteikumu nekonsekventu 
piemērošanu, palielinātu zaudējumu 
atlīdzības prasību rezultativitāti un 
procesuālo efektivitāti un veicinātu iekšējā 
tirgus darbību uzņēmumu un patērētāju 
labā, tāpat nedrīkstētu pastāvēt iespēja 
Līguma 101. vai 102. panta pārkāpuma 
konstatējumu ar galīgu valsts konkurences 
iestādes lēmumu vai pārsūdzības tiesas 
nolēmumu apstrīdēt zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībās par to pašu 
pārkāpumu neatkarīgi no tā, vai prasība 
tiek celta attiecīgās iestādes vai 
pārsūdzības tiesas dalībvalstī. Tas pats 
būtu attiecināms uz lēmumu, kurā 
konstatēts valsts konkurences tiesību 
pārkāpums, gadījumos, kad vienā un tajā 
pašā lietā paralēli piemēro valsts un 
Savienības konkurences tiesības. Šī 
iedarbība, kas ir valstu konkurences iestāžu 
lēmumiem un pārsūdzības tiesu 
nolēmumiem, ar kuriem konstatē 
konkurences noteikumu pārkāpumu, 
nebūtu attiecināma uz lēmuma vai 
nolēmuma rezolutīvo daļu un to 
pamatojošajiem apsvērumiem. Tas neskar 
valstu tiesu tiesības un pienākumus saskaņā 
ar Līguma 267. pantu.

(25) Regulas (EK) Nr. 1/2003 16. panta 
1. punktā ir noteikts, ka tad, ja valstu tiesas 
atbilstoši Līguma 101. pantam vai 
102. pantam lemj par [no]līgumiem, 
lēmumiem vai darbībām, uz kurām jau 
attiecas Komisijas lēmums, tās nevar 
pieņemt lēmumus, kuri ir pretrunā 
Komisijas pieņemtajam lēmumam. Lai 
palielinātu tiesisko noteiktību, novērstu 
minēto Līguma noteikumu nekonsekventu 
piemērošanu, palielinātu zaudējumu 
atlīdzības prasību rezultativitāti un 
procesuālo efektivitāti un veicinātu iekšējā 
tirgus darbību uzņēmumu un patērētāju 
labā, tāpat nedrīkstētu pastāvēt iespēja 
Līguma 101. vai 102. panta pārkāpuma vai 
pārkāpuma neesamības konstatējumu vai 
konstatējuma apliecinājumu ar galīgu 
valsts konkurences iestādes lēmumu vai 
konkurences aizsardzības tiesas 
nolēmumu apstrīdēt zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībās vienā un tajā pašā 
lietā neatkarīgi no tā, vai prasība tiek celta 
valsts konkurences iestādes vai 
konkurences aizsardzības tiesas 
dalībvalstī. Tas pats būtu attiecināms uz 
lēmumu, kurā konstatēts valsts 
konkurences tiesību pārkāpums, 
gadījumos, kad vienā un tajā pašā lietā 
paralēli piemēro valsts un Savienības 
konkurences tiesības. Šī iedarbība, kas ir 
valstu konkurences iestāžu lēmumiem un 
konkurences aizsardzības tiesu 
nolēmumiem, ar kuriem konstatē 
konkurences noteikumu pārkāpumu, 
nebūtu attiecināma uz lēmuma vai 
nolēmuma rezolutīvo daļu un to 
pamatojošajiem apsvērumiem. Tas neskar 
valstu tiesu tiesības un pienākumus saskaņā 
ar Līguma 267. pantu, tiesības uz efektīvu 
tiesisko aizsardzību un uz taisnīgu tiesu 
un tiesības uz aizstāvību saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
47. un 48. pantu, kā arī tiesības uz 
taisnīgu lietas izskatīšanu saskaņā ar 
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Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6. pantu. Tātad 
valsts konkurences iestāžu lēmumi un 
konkurences aizsardzības tiesu nolēmumi 
ir saistoši, ja vien nav bijušas 
acīmredzamas kļūdas izmeklēšanas 
procesā un ja ir ievērotas tiesības uz 
aizstāvību.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Valstu noteikumi par noilguma 
termiņa skaitīšanas sākumu, ilgumu, 
apturēšanu vai pārtraukšanu nedrīkstētu būt 
tādi, kas nepamatoti kavē zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību celšanu. Tas ir īpaši 
svarīgi attiecībā uz prasībām, kuras 
pamatojas uz konkurences iestādes vai 
pārsūdzības tiesas konstatējumu par 
pārkāpumu. Tādēļ cietušajām personām 
būtu jābūt iespējai celt zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību pēc konkurences 
iestādes procedūras, kuras mērķis ir īstenot 
valsts un Savienības konkurences tiesības.

(26) Valstu noteikumi par noilguma 
termiņa skaitīšanas sākumu, ilgumu, 
apturēšanu vai pārtraukšanu nedrīkstētu būt 
tādi, kas nepamatoti kavē zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību celšanu. Tas ir īpaši 
svarīgi attiecībā uz prasībām, kuras 
pamatojas uz konkurences iestādes vai 
konkurences aizsardzības tiesas 
konstatējumu par pārkāpumu. Tādēļ 
cietušajām personām būtu jābūt iespējai 
celt zaudējumu atlīdzināšanas prasību pēc 
konkurences iestādes procedūras, kuras 
mērķis ir īstenot valsts un Savienības 
konkurences tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar 
konkurences iestādēm iecietības 

(28) Uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar 
konkurences iestādēm iecietības 
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programmas ietvaros, ir būtiska loma 
slepenu karteļu izdarītu pārkāpumu
atklāšanā un šo pārkāpumu izbeigšanā, 
tādējādi bieži mazinot kaitējumu, kāds 
tiktu nodarīts, ja pārkāpums turpinātos. 
Tādēļ uzņēmumiem, kuriem konkurences 
iestāde iecietības programmas ietvaros ir 
piešķīrusi atbrīvojumu no naudas soda, ir 
lietderīgi paredzēt aizsardzību pret 
nesamērīgu risku saistībā ar zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumiem, paturot prātā, 
ka konkurences iestādes lēmums, ar ko 
konstatē pārkāpumu, attiecībā uz 
atbrīvojuma saņēmēju var kļūt galīgs, 
pirms tas kļūst galīgs citiem uzņēmumiem, 
kuriem nav piešķirts atbrīvojums. Tādēļ ir 
lietderīgi atbrīvojuma saņēmēju principā 
atbrīvot no solidāras atbildības par visu 
nodarīto kaitējumu un paredzēt, ka tā
iemaksas daļa nepārsniedz apmēru, kādā 
tas nodarījis kaitējumu saviem tiešajiem 
vai netiešajiem pircējiem vai, ja runa ir par 
iepirkuma karteli, tā tiešajiem vai 
netiešajiem piegādātājiem. Ja kartelis ir 
nodarījis kaitējumu citām personām, nevis 
pārkāpumu izdarījušo uzņēmumu 
klientiem/piegādātājiem, atbrīvojuma 
saņēmēja iemaksas daļa nedrīkstētu 
pārsniegt tā relatīvo atbildību par karteļa 
nodarīto kaitējumu. Šī daļa būtu nosakāma 
saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, 
kurus izmanto, lai noteiktu iemaksu starp
uzņēmumiem, kuri izdarījuši pārkāpumu 
(27. apsvērums). Attiecībā uz cietušajām 
personām, kas nav atbrīvojuma saņēmēja 
tiešie vai netiešie pircēji vai piegādātāji, 
atbrīvojuma saņēmējam būtu jābūt pilnā 
mērā atbildīgam vienīgi tad, ja minētās 
personas nevar saņemt pilnu atlīdzību no 
pārējiem pārkāpumu izdarījušajiem 
uzņēmumiem.

programmas ietvaros, ir būtiska loma ar 
konkurenci nesaderīgu nolīgumu, 
lēmumu vai darbību atklāšanā un šo 
pārkāpumu izbeigšanā, tādējādi bieži 
mazinot kaitējumu, kāds tiktu nodarīts, ja 
pārkāpums turpinātos. Tādēļ uzņēmumiem, 
kuriem konkurences iestāde iecietības 
programmas ietvaros ir piešķīrusi 
atbrīvojumu no naudas soda, ir lietderīgi 
paredzēt aizsardzību pret nesamērīgu risku 
saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībām, paturot prātā, ka konkurences 
iestādes lēmums, ar ko konstatē 
pārkāpumu, attiecībā uz atbrīvojuma 
saņēmēju var kļūt galīgs, pirms tas kļūst 
galīgs citiem uzņēmumiem, kuriem nav 
piešķirts atbrīvojums. Tādēļ ir lietderīgi 
paredzēt, ka atbrīvojuma saņēmēja
iemaksas daļa nepārsniedz apmēru, kādā 
tas nodarījis kaitējumu saviem tiešajiem 
vai netiešajiem pircējiem vai, ja runa ir par 
iepirkuma karteli, tā tiešajiem vai 
netiešajiem piegādātājiem. Ja kartelis ir 
nodarījis kaitējumu citām personām, nevis 
pārkāpumu izdarījušo uzņēmumu 
klientiem/piegādātājiem, atbrīvojuma 
saņēmēja iemaksas daļa nedrīkstētu 
pārsniegt tā relatīvo atbildību par karteļa 
nodarīto kaitējumu. Šī daļa būtu nosakāma 
saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, 
kurus izmanto, lai noteiktu iemaksu starp 
uzņēmumiem, kuri izdarījuši pārkāpumu 
(27. apsvērums).

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tomēr situācijā, kad pārmaksa 
attiecināta uz personām, kuras juridiski 
nevar pieprasīt atlīdzību, nebūtu 
pieļaujams, ka pārkāpumu izdarījušais 
uzņēmums izmanto attiecināšanu 
aizstāvībai, jo tādējādi tas tiktu atbrīvots 
no atbildības par nodarīto kaitējumu. 
Tādēļ, ja konkrētajā lietā attiecināšana ir 
izmantota aizstāvībai, tiesai, kurā celta 
prasība, būt jānovērtē, vai personas, uz 
kurām pārmaksa iespējami attiecināta, ir 
juridiski spējīgas pieprasīt atlīdzību. Kaut 
arī netiešajiem pircējiem ir tiesības 
pieprasīt atlīdzību, valsts noteikumi par 
cēloņsakarību (tostarp noteikumi par 
paredzamību un attālinātību), kurus 
piemēro atbilstoši Savienības tiesību 
principiem, var nozīmēt, ka konkrētajā 
lietā atsevišķas personas (piemēram, tādā 
piegādes ķēdes posmā, kas ir attālināts no 
pārkāpuma) nav juridiski spējīgas 
pieprasīt atlīdzību. Tikai tad, kad tiesa 
konstatējusi, ka persona, uz kuru 
iespējami attiecināta pārmaksa, juridiski 
spēj pieprasīt atlīdzību, tā novērtē, vai 
attiecināšanas izmantošana aizstāvībai ir 
pamatota.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Patērētājiem vai uzņēmumiem, uz 
kuriem attiecināti faktiskie zaudējumi, ir 

(31) Patērētājiem vai uzņēmumiem, uz 
kuriem attiecināti faktiskie zaudējumi, ir 
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nodarīts kaitējums, kuru izraisījis valsts vai 
Savienības konkurences tiesību pārkāpums. 
Lai gan pārkāpumu izdarījušajam 
uzņēmumam būtu jāatlīdzina šāds 
kaitējums, patērētāji vai uzņēmumi, kuri 
paši nav neko iegādājušies no pārkāpumu 
izdarījušā uzņēmuma, var saskarties ar 
lielām grūtībām, cenšoties pierādīt šā 
kaitējuma apmēru. Tādēļ ir lietderīgi 
paredzēt, ka tad, ja zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījuma pastāvēšana vai 
atlīdzības summa ir atkarīga no tā, vai un 
kādā mērā pārmaksa, kuru samaksājis 
pārkāpumu izdarījušā uzņēmuma tiešais 
pircējs, ir attiecināta uz netiešo pircēju, 
uzskata, ka netiešais pircējs ir pierādījis 
tiešā pircēja samaksātās pārmaksas 
attiecināšanu uz šo netiešo pircēju, ja tas 
var prima facie parādīt, ka šāda 
attiecināšana ir notikusi. Turklāt ir 
lietderīgi noteikt, kādos apstākļos 
uzskatāms, ka netiešais pircējs ir sniedzis 
šādus prima facie pierādījumus. Nosakot 
pārmaksas apmēru, valsts tiesai tai 
izskatāmajā strīdā būtu jābūt pilnvarotai 
aplēst, kāda daļa no pārmaksas ir 
attiecināta uz netiešo pircēju līmeni. 
Pārkāpumu izdarījušajam uzņēmumam 
būtu jāļauj pierādīt, ka faktiskie 
zaudējumi netika attiecināti vai netika 
attiecināti pilnā apmērā.

nodarīts kaitējums, kuru izraisījis valsts vai 
Savienības konkurences tiesību pārkāpums. 
Lai gan pārkāpumu izdarījušajam 
uzņēmumam būtu jāatlīdzina šāds 
kaitējums, patērētāji vai uzņēmumi, kuri 
paši nav neko iegādājušies no pārkāpumu 
izdarījušā uzņēmuma, var saskarties ar 
lielām grūtībām, cenšoties pierādīt šā 
kaitējuma apmēru. Tādējādi, lai pierādītu, 
ka uz netiešo pircēju ir attiecināta 
pārmaksa, netiešajam pircējam vajadzētu 
pierādīt vismaz to, ka atbildētājs ir 
pārkāpis konkurences tiesības, ka 
pārkāpuma rezultātā uz atbildētāja tiešo 
pircēju ir attiecināta pārmaksa, ka 
netiešais pircējs ir iegādājies  preces vai 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas 
pārkāpums, vai ir iegādājies preces vai 
pakalpojumus, kas ir iegūti no precēm vai 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
pārkāpums, vai kas sastāv no šādām 
precēm vai pakalpojumiem, un ka 
netiešais pircējs šādas preces vai 
pakalpojumus ir iegādājies no tiešā 
pircēja vai no cita netiešā pircēja, kas 
piegādes ķēdē ir tieši saistīts ar 
atbildētāju. Nosakot pārmaksas apmēru, 
valsts tiesai tai izskatāmajā strīdā būtu 
jābūt pilnvarotai aplēst, kāda daļa no 
pārmaksas ir attiecināta uz netiešo pircēju 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai novērstu informācijas asimetriju 
un dažas no problēmām, kas ir saistītas ar 
konkurences pārkāpuma radītā kaitējuma 
apmēra noteikšanu, un lai nodrošinātu 

(35) Lai novērstu dažas no problēmām, kas 
ir saistītas ar konkurences pārkāpuma 
radītā kaitējuma apmēra noteikšanu, 
vajadzētu piešķirt valstu tiesām pilnvaras 
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zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu 
efektivitāti, ir lietderīgi karteļa izdarītu 
pārkāpumu gadījumos pieņemt, ka 
pārkāpums ir radījis kaitējumu, jo īpaši 
ietekmējot cenu. Atkarībā no lietas 
faktiem tas nozīmē, ka karteļa dēļ cenas ir 
paaugstinājušās vai ka ir kavēta cenu 
pazemināšanās, kas būtu bijusi vērojama, 
ja nebūtu izdarīts pārkāpums. Pārkāpumu 
izdarījušajam uzņēmumam būtu jādod 
iespēja atspēkot šo pieņēmumu. Ir 
lietderīgi šo atspēkojamo pieņēmumu 
attiecināt vienīgi uz karteļiem, ņemot 
vērā, ka karteļu slepenais raksturs 
palielina minēto informācijas asimetriju 
un apgrūtina cietušās personas iespējas 
iegūt kaitējuma pierādīšanai 
nepieciešamos pierādījumus.

konstatēt kaitējuma faktu un noteikt 
kaitējuma apmēru, ņemot vērā pušu 
sniegtos pierādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai veicinātu izlīgumu vienošanās 
ceļā, pārkāpumu izdarījušais uzņēmums, 
kurš atlīdzina zaudējumus, risinot strīdu 
vienošanās ceļā, nedrīkstētu nonākt 
sliktākā stāvoklī salīdzinājumā ar 
līdzvainīgajiem uzņēmumiem nekā tad, ja 
izlīgums nebūtu panākts. Tā var notikt, ja 
izlīgumā iesaistītais pārkāpējs pat pēc šā 
izlīguma panākšanas joprojām būtu pilnā 
mērā solidāri atbildīgs par pārkāpuma 
rezultātā nodarīto kaitējumu. Tādēļ 
izlīgumā iesaistītajam pārkāpējam principā 
nevajadzētu veikt iemaksu līdz ar izlīgumā 
neiesaistītajiem līdzvainīgajiem 
pārkāpējiem, kad tie atlīdzina zaudējumus 
cietušajai personai, ar kuru pirmais 
pārkāpējs iepriekš panācis izlīgumu. Šis 
noteikums par iemaksas neveikšanu 

(40) Lai veicinātu izlīgumu vienošanās 
ceļā, pārkāpumu izdarījušais uzņēmums, 
kurš atlīdzina zaudējumus, risinot strīdu 
vienošanās ceļā, nedrīkstētu nonākt 
sliktākā stāvoklī salīdzinājumā ar 
līdzvainīgajiem uzņēmumiem nekā tad, ja 
izlīgums nebūtu panākts. Tā var notikt, ja 
izlīgumā iesaistītais pārkāpējs pat pēc šā 
izlīguma panākšanas joprojām būtu pilnā 
mērā solidāri atbildīgs par pārkāpuma 
rezultātā nodarīto kaitējumu. Tādēļ 
izlīgumā iesaistītajam pārkāpējam principā 
nevajadzētu veikt iemaksu līdz ar izlīgumā 
neiesaistītajiem līdzvainīgajiem 
pārkāpējiem, kad tie atlīdzina zaudējumus 
cietušajai personai, ar kuru pirmais 
pārkāpējs iepriekš panācis izlīgumu. Šis 
noteikums par iemaksas neveikšanu 
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vienlaikus nozīmē, ka cietušās personas 
prasījums tiek samazināts par izlīgumā 
iesaistītā pārkāpēja daļu nodarītajā 
kaitējumā. Šī daļa būtu nosakāma saskaņā 
ar tiem pašiem noteikumiem, kurus 
izmanto, lai noteiktu iemaksu starp 
uzņēmumiem, kuri izdarījuši pārkāpumu 
(27. apsvērums). Ja prasījumu
nesamazinātu, izlīgums nepamatoti 
ietekmētu pārkāpējus, kuri šajā izlīguma 
nepiedalījās. Izlīgumā iesaistītajam 
pārkāpējam tomēr būtu jāmaksā 
zaudējumu atlīdzība, ja tā ir vienīgā 
iespēja, kā cietušajai personai saņemt 
pilnu atlīdzību.

vienlaikus nozīmē, ka cietušās personas 
prasība tiek samazināta par izlīgumā 
iesaistītā pārkāpēja daļu nodarītajā 
kaitējumā. Šī daļa būtu nosakāma saskaņā 
ar tiem pašiem noteikumiem, kurus 
izmanto, lai noteiktu iemaksu starp 
uzņēmumiem, kuri izdarījuši pārkāpumu 
(27. apsvērums). Ja prasību nesamazinātu, 
izlīgums nepamatoti ietekmētu pārkāpējus, 
kuri šajā izlīguma nepiedalījās.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienai personai, kurai nodarīts 
kaitējums Savienības vai valstu 
konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, ir 
jābūt iespējai pieprasīt pilnu atlīdzību par 
šo kaitējumu.

1. Ikvienai personai, kurai nodarīts 
kaitējums Savienības vai valstu 
konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, ir 
jābūt iespējai pieprasīt pilnu atlīdzību par 
šo kaitējumu, neskarot valsts tiesību aktu 
prasības par atbildības noteikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilna atlīdzība nozīmē, ka ikvienai 
personai, kurai nodarīts kaitējums, tiek 
nodrošināts tāds stāvoklis, kādā tā būtu 

2. Pilna atlīdzība nozīmē, ka ikvienai 
personai, kurai nodarīts kaitējums, tiek 
nodrošināts tāds stāvoklis, kādā tā būtu 
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bijusi, ja pārkāpums nebūtu izdarīts. Tādēļ 
tā ietver atlīdzību par faktiskajiem 
zaudējumiem un negūto peļņu un procentu 
maksājumus par laiku no dienas, kad 
kaitējums radies, līdz dienai, kad faktiski 
saņemta atlīdzība par šo kaitējumu.

bijusi, ja pārkāpums nebūtu izdarīts. Tādēļ 
tā ietver atlīdzību par faktiskajiem 
zaudējumiem un negūto peļņu un attiecīgā 
gadījumā procentu maksājumus par šo 
kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. „pārsūdzības tiesa” ir valsts tiesa, kas ir 
pilnvarota pārskatīt valsts konkurences 
iestādes lēmumus un šajā kontekstā var 
būt pilnvarota arī konstatēt Līguma 101. 
vai 102. panta pārkāpumus;

9. „konkurences aizsardzības tiesa” ir 
valsts tiesa, kas ir pilnvarota pārskatīt 
valsts konkurences iestādes lēmumus vai
konstatēt Līguma 101. vai 102. panta 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „nolēmums par pārkāpumu” ir 
konkurences iestādes lēmums vai 
pārsūdzības tiesas nolēmums, ar kuru 
konstatēts konkurences tiesību pārkāpums;

10. „nolēmums par pārkāpumu” ir 
konkurences iestādes lēmums vai 
konkurences aizsardzības tiesas 
nolēmums, ar kuru konstatēts konkurences 
tiesību pārkāpums;

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. „galīgs” nolēmums par pārkāpumu ir 
tāds konkurences iestādes lēmums vai 
pārsūdzības tiesas nolēmums par 
pārkāpumu, kas vairs nav pārsūdzams;

11. „galīgs” nolēmums par pārkāpumu ir 
tāds konkurences iestādes lēmums vai 
konkurences aizsardzības tiesas nolēmums 
par pārkāpumu, kas vairs nav pārsūdzams;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „iecietības programma” ir programma, 
saskaņā ar kuru slepena karteļa dalībnieks 
neatkarīgi no citiem kartelī iesaistītajiem 
uzņēmumiem sadarbojas ar konkurences 
iestādi tās izmeklēšanā, brīvprātīgi sniedzot 
sev zināmo informāciju par karteli un savu 
lomu tajā, pretī saņemot atbrīvojumu no 
kartelim piemērojamā naudas soda vai šā 
naudas soda samazinājumu;

13. „iecietības programma” ir programma, 
saskaņā ar kuru ar konkurenci nesaderīga 
nolīguma, lēmuma vai darbības dalībnieks 
neatkarīgi no citiem šādā nolīgumā, 
lēmumā vai darbībā iesaistītajiem 
uzņēmumiem sadarbojas ar konkurences 
iestādi tās izmeklēšanā, brīvprātīgi sniedzot 
sev zināmo informāciju par konkrēto 
nolīgumu, lēmumu vai darbību un savu 
lomu tajā, pretī saņemot atbrīvojumu no 
šim nolīgumam, lēmumam vai darbībai
piemērojamā naudas soda vai šā naudas 
soda samazinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. „korporatīvā liecība iecietības 
programmas ietvaros” ir uzņēmuma vai tā 
vārdā brīvprātīgi sniegta mutiska vai 
rakstiska informācija konkurences iestādei, 
kurā apraksta uzņēmuma rīcībā esošo 
informāciju par slepeno karteli un šā 
uzņēmuma lomu tajā un kura speciāli
sagatavota iesniegšanai attiecīgajā iestādē, 
lai saņemtu atbrīvojumu no naudas soda 
vai naudas soda samazinājumu saskaņā ar 
iecietības programmu saistībā ar Līguma 
101. panta vai atbilstīgo valsts tiesību 
noteikumu piemērošanu; šis jēdziens 
neattiecas uz dokumentiem vai 
informāciju, kas pastāv neatkarīgi no 
konkurences iestādes procedūras 
(„iepriekšpastāvējusi informācija”);

14. „liecība iecietības programmas 
ietvaros” ir uzņēmuma vai tā vārdā jebkurā 
procedūras posmā brīvprātīgi sniegta 
mutiska vai rakstiska informācija 
konkurences iestādei, arī ikviens šādai 
liecībai pievienots dokuments, kurā 
apraksta uzņēmuma rīcībā esošo 
informāciju par nolīgumu, lēmumu vai 
darbību, kas nav saderīga ar konkurenci, 
un šā uzņēmuma lomu tajā un kura 
sagatavota iesniegšanai attiecīgajā iestādē, 
lai saņemtu atbrīvojumu no naudas soda 
vai naudas soda samazinājumu saskaņā ar 
iecietības programmu saistībā ar Līguma 
101. panta vai atbilstīgo valsts tiesību 
noteikumu piemērošanu; šis jēdziens 
neattiecas uz dokumentiem vai 
informāciju, kas pastāv neatkarīgi no 
konkurences iestādes procedūras 
(„iepriekšpastāvējusi informācija”);

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā jēdziena „korporatīvā liecība iecietības programmas ietvaros” definīcija 
neattiecas uz visiem dokumentiem, kuros persona, kas piesakās dalībai iecietības programmā, 
sniedz pret sevi vērstu liecību. Ja saskaņā ar likumdošanas priekšlikumu tiek noteikts, ka 
aizsardzība attiecas tikai uz dažiem dokumentiem, kurus iesniegusi persona, kas piesakās 
dalībai iecietības programmā, proti, tikai uz „korporatīvo liecību iecietības programmas 
ietvaros” un uz izlīguma iesniegumu, nevar sasniegt vēlamo mērķi — pastāvīgi nodrošināt 
iecietības programmas un izlīguma procedūru rezultatīvu un efektīvu izpildi.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. „izlīgums vienošanās ceļā” ir 
vienošanās, saskaņā ar kuru zaudējumi tiek 
atlīdzināti, pamatojoties uz strīda 

17. „izlīgums vienošanās ceļā” ir 
vienošanās, saskaņā ar kuru zaudējumi tiek 
atlīdzināti, pamatojoties uz strīda 
izšķiršanu vienošanās ceļā, tostarp 
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izšķiršanu vienošanās ceļā. vienošanās, saskaņā ar kuru uzņēmums 
apņemas atlīdzināt zaudējumus 
konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā 
cietušajām personām, izmantojot iepriekš 
izveidotu atlīdzības fondu;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „tiešais pircējs” ir konkurences 
noteikumu pārkāpēja uzņēmuma tiešais 
pircējs;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 17.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b „netiešais pircējs” ir pircējs, kas 
iegādājies konkurences noteikumu 
pārkāpēja uzņēmuma produktus vai 
pakalpojumus , bet ne tieši no pārkāpēja 
uzņēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Pierādījumu atklāšana
1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
prasītājs ir iesniedzis reāli pieejamus 
faktus un pierādījumus, kas sniedz ticamu 
pamatu aizdomām, ka šim prasītājam vai 
tiem, kurus tas pārstāv, ir nodarīts 
kaitējums atbildētāja izdarīta konkurences 
tiesību pārkāpuma dēļ, valstu tiesas var 
izdot rīkojumu atbildētājam vai trešai 
personai atklāt pierādījumus neatkarīgi 
no tā, vai šie pierādījumi ir iekļauti arī 
konkurences iestādes lietas materiālos, 
ievērojot šajā nodaļā paredzētos 
nosacījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka 
tiesas var izdot rīkojumu arī prasītājam 
vai trešai personai atklāt pierādījumus pēc 
atbildētāja pieprasījuma.
Šis noteikums neskar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1206/2001 noteiktās 
valstu tiesu tiesības un pienākumus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas 
izdod rīkojumu atklāt pierādījumus, kā 
noteikts 1. punktā, ja puse, kura pieprasa 
atklāt pierādījumus:
(a) ir parādījusi, ka otras puses vai trešās 
personas rīcībā esošie pierādījumi ir 
būtiski, lai pamatotu attiecīgi tās 
prasījumu vai aizstāvību; un
(b) ir norādījusi vai nu konkrētus 
attiecīgos pierādījumus, vai pierādījumu 
kategorijas, kas definētas tik precīzi un 
šauri cik iespējams, pamatojoties uz reāli 
pieejamiem faktiem.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas 
pierādījumu atklāšanu veic samērīgā 
apmērā. Lai noteiktu, vai puses 
pieprasījums atklāt pierādījumus ir 
samērīgs, valstu tiesas apsver visu 
attiecīgo pušu un trešo personu likumīgās 
intereses. Tās jo īpaši apsver:
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(a) varbūtību, ka iespējamais konkurences 
tiesību pārkāpums ir reāli noticis;
(b) pierādījumu atklāšanas apjomu un 
izmaksas, īpaši attiecīgajām trešām 
personām;
(c) to, vai atklājamie pierādījumi ietver 
konfidenciālu informāciju, īpaši par 
trešām personām, un kārtību šādas 
konfidenciālas informācijas aizsardzībai; 
un 
(d) gadījumos, kad pārkāpumu izmeklē 
vai ir izmeklējusi konkurences iestāde, —
vai pieprasījums ir konkrēti formulēts 
attiecībā uz dokumentu raksturu, 
priekšmetu vai saturu, nevis vispārīgi 
formulēts, pieprasot dokumentus, kuri 
iesniegti konkurences iestādei vai tiek 
turēti konkurences iestādes lietas 
materiālos. 
4. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesu 
rīcībā ir efektīvi pasākumi konfidenciālas 
informācijas maksimālai aizsardzībai pret 
neatbilstīgu izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot, ka zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībā ir pieejami būtiskie pierādījumi, 
kas satur šādu informāciju.
5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai varētu tikt pilnībā īstenotas visas 
likumīgās privilēģijas un citas tiesības 
attiecībā uz pierādījumu neatklāšanu.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja to 
tiesām ir pilnvaras izdot rīkojumu atklāt 
pierādījumus, neuzklausot personu, kurai 
prasa atklāt pierādījumus, sodu par šāda 
rīkojuma neievērošanu nevar piemērot, 
līdz tiesa nav uzklausījusi šā rīkojuma 
adresātu.
7. Pierādījumi ietver visus pierādījumu 
veidus, kādi ir pieļaujami valsts tiesā, 
kurā celta prasība, jo īpaši dokumentus 
un visus citus priekšmetus, kas satur 
informāciju neatkarīgi no attiecīgā datu 
nesēja veida.
8. Neskarot 4. punktā noteikto pienākumu 
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un 6. pantā noteiktos ierobežojumus, šis 
pants dalībvalstīm neliedz saglabāt vai 
ieviest noteikumus, kas paredz 
pierādījumu plašāku atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkurences iestādes lietas materiālos 
esošu pierādījumu atklāšanas 
ierobežojumi

Pierādījumu atklāšana

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību nolūkiem valstu 
tiesas nevienā brīdī nevar izdot rīkojumu 
pusei vai trešai personai atklāt šādu 
kategoriju pierādījumus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību nolūkā valstu tiesas 
principā nevar izdot rīkojumu pusei vai 
trešai personai atklāt liecības, kas sniegtas 
iecietības programmas ietvaros, vai kādu 
citu dokumentu, kurā persona, kas 
piesakās dalībai iecietības programmā, 
šajā nolūkā ir sniegusi pret sevi vērstu 
liecību. Tomēr tad, ja prasītājs ir 
iesniedzis reāli pieejamus faktus un 
pietiekamus pierādījumus, kas sniedz 
ticamu pamatu uzskatīt, ka šim prasītājam 
vai tiem, kurus tas pārstāv, ir nodarīts 
kaitējums atbildētāja izdarīta konkurences 
tiesību pārkāpuma dēļ un ka viņu 
prasības pamatojumam noteikti ir 
nepieciešama iecietības programmas 
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ietvaros sniegtā liecība vai kāds cits 
dokuments, kurā persona, kas piesakās 
dalībai iecietības programmā, šajā nolūkā 
ir sniegusi pret sevi vērstu liecību, jo 
attiecīgajos dokumentos esošos 
pierādījumus citādi nav iespējams sniegt, 
valstu tiesas, ievērojot šajā nodaļā 
paredzētos nosacījumus, var izdot 
rīkojumu atbildētājam vai trešai personai 
atklāt pierādījumus neatkarīgi no tā, vai 
šie pierādījumi ir iekļauti arī konkurences 
iestādes lietas materiālos. Dalībvalstis 
nodrošina, lai valstu tiesas varētu arī izdot 
rīkojumu prasītājam vai trešai personai 
atklāt pierādījumus pēc atbildētāja 
pieprasījuma.
Šis noteikums neskar tiesības un 
pienākumus, kas valstu tiesām ir noteikti 
ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem (lietās Pfleiderer un Donau Chemie) 
atsevišķu dokumentu per se aizsardzība ir pretrunā primārajiem tiesību aktiem, jo tā būtu 
pārkāpts efektivitātes princips attiecībā uz tiesībām saņemt atlīdzību. Ieviešot šādu per se
aizsardzību, būtu radīts pārāk plašs aizsardzības tvērums, kas, visticamāk, netiktu ievērots, un 
tas savukārt radītu tiesisko nenoteiktību. Turklāt, ņemot vērā 6. panta teksta redakciju, pastāv 
risks, ka tiks izmantota a contrario argumentācija, pieprasot atklāt visus dokumentus, kas nav 
minēti 6. panta 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) korporatīvās liecības iecietības 
programmas ietvaros; un

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izlīguma iesniegumus. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību nolūkiem valstu 
tiesas var izdot rīkojumu atklāt turpmāk 
minēto kategoriju pierādījumus tikai pēc 
tam, kad konkurences iestāde ir slēgusi 
savu procedūru vai pieņēmusi 
Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā vai 
III nodaļā minēto lēmumu:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas 
izdod rīkojumu atklāt 1. punktā minētos 
pierādījumus, ja puse, kura pieprasa atklāt 
pierādījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informāciju, kuru kāda fiziskā vai 
juridiskā persona sagatavojusi speciāli 
konkurences iestādes procedūras nolūkā;

(a) ir norādījusi, tieši kuri otras puses vai 
trešās personas rīcībā esošie pierādījumi 
ir būtiski, lai pamatotu pieprasītājas puses 
prasību vai aizstāvību; 

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju, kuru konkurences iestāde 
sagatavojusi procedūras ietvaros.

(b) ir uzskatāmi apliecinājusi, ka 
pieprasījums atklāt pierādījumus ir 
iesniegts saistībā ar konkrētu zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību, kas celta kādā no 
Savienības dalībvalstu tiesām; un

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbilstoši tās tiesas prasībām, kurai 
pieprasījums iesniegts, ir uzskatāmi 
apliecinājusi, ka ne pieprasītāja puse, ne 
kāda cita ar to saistīta puse iegūtos 
pierādījumus neizmantos nevienā citā 
tiesvedībā un ka ne pieprasītāja puse, ne 
kāda cita ar to saistīta puse tos neatklās 
nevienai trešai personai, ja nebūs 
saņemta īpaša atļauja no attiecīgās valsts 
tiesas, kurā tiek izskatīta konkrētā 
zaudējumu atlīdzināšanas prasība.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz konkurences iestādes lietas 
materiālos esošajiem pierādījumiem, kuri 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai valstu tiesas 
varētu izdot rīkojumu atklāt atsevišķas 
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neietilpst nevienā no šā panta 1. un 
2. punktā minētajām kategorijām, 
pierādījumu atklāšanas rīkojumu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasības 
ietvaros var iesniegt jebkurā laikā.

attiecīgo pierādījumu daļas vai 
pierādījumu kategorijas, kas definētas tik 
precīzi un šauri, cik vien tas iespējams, 
pamatojoties uz reāli pieejamiem faktiem.

Or. en

Pamatojums

Kā to likumdošanas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā ir norādījusi Eiropas Komisija, šādi 
vispārēji pieprasījumi atklāt dokumentus parasti būtu jāuzskata par nesamērīgiem un 
neatbilstošiem pieprasītāja pienākumam pēc iespējas precīzi un šauri norādīt pierādījumus 
(vai to kategorijas). Lai nepieļautu „informācijas medības”, pierādījumu daļas vai 
kategorijas prasītājam ir jādefinē cik vien iespējams precīzi un šauri.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai valstu 
tiesas pieprasītu atklāt tikai to 
pierādījumu daļu, kas ir samērīga un 
saistīta ar Savienībā iesniegtu zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību. Nosakot, vai puses 
pieprasījums atklāt pierādījumus ir 
samērīgs, valstu tiesas apsver ar tiem 
saistītās sabiedrības intereses un visu 
attiecīgo privātpersonu likumīgās 
intereses. Tās jo īpaši apsver:
(a) nepieciešamību garantēt konkurences 
tiesību efektīvu publisko īstenošanu, 
sevišķi attiecībā uz risku, ko dokumentu 
atklāšana radītu
(i) konkurences iestāžu īstenotajām 
iecietības programmām,
(ii) konkurences iestāžu īstenotajām 
izlīguma procedūrām,
(iii) konkurences iestādes vai Eiropas 
Konkurences iestāžu tīkla iekšējām 
lēmumu pieņemšanas procedūrām;
(b) varbūtību, ka iespējamais konkurences 
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tiesību pārkāpums ir reāli noticis;
(c) pierādījumu atklāšanas apjomu un 
izmaksas, sevišķi attiecīgajām trešām 
personām;
(d) to, vai atklājamie pierādījumi ietver 
konfidenciālu informāciju, sevišķi par 
trešām personām, un kārtību, kādā šī 
konfidenciālā informācija ir 
aizsargājama; 
(e) gadījumos, kad pārkāpumu izmeklē 
vai ir izmeklējusi konkurences iestāde, —
vai pieprasījums ir konkrēti formulēts 
attiecībā uz dokumentu veidu, priekšmetu 
un saturu, nevis vispārīgi formulēts, 
pieprasot dokumentus, kas iesniegti 
konkurences iestādei vai ko tā iekļāvusi 
lietas materiālos; un
(f) nepieciešamību nepieļaut to, ka tiek 
ļaunprātīgi izmantotas šajā nodaļā 
paredzētās tiesības saistībā ar pierādījumu 
atklāšanu un attiecīgi iegūtie pierādījumi 
un informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nodrošina, lai valstu 
tiesas varētu efektīvi rīkoties, garantējot 
cik vien iespējams maksimālu 
konfidenciālās informācijas aizsardzību 
pret neatbilstīgu izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot, ka saistībā ar Savienībā 
iesniegtu zaudējumu atlīdzināšanas 
prasību ir pieejami vajadzīgie pierādījumi, 
kas satur šādu informāciju. Uzņēmumu 
vēlme izvairīties no zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībām, kas tiek celtas 
pēc pārkāpuma izdarīšanas, nav 
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uzskatāma par aizsardzības vērtu 
komerciālu interesi.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 5. pantā nav norādīts, kā rīkoties, saņemot pierādījumu atklāšanas pieprasījumus 
no trešām valstīm. Tomēr pierādījumus, kas liecina par Eiropas Savienībā esošu nolīgumu vai 
vienošanos, kas nav saderīga ar konkurenci, nedrīkst izmantot kā aizstājēju (kolektīvām) 
prasībām, uz kurām neattiecas ES jurisdikcija. Direktīvas 6. panta 2. un 3. punkts tiek grozīts, 
lai šo jautājumu pienācīgi risinātu un šādu iespēju nepieļautu.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai garantētu, ka ir iespējams 
pilnībā īstenot likumīgās privilēģijas un 
citas tiesības, kas nodrošina konkrētu 
pierādījumu aizsardzību, neļaujot tos 
atklāt.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis nodrošina, lai valsts tiesa 
vispirms uzklausītu konkurences iestādes 
un tikai pēc tam saskaņā ar šo pantu 
izdotu rīkojumu atklāt informāciju, kas 
iegūta no konkurences iestādes lietas 
materiāliem, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā 
informācija ir konkurences iestādes vai 
trešās personas rīcībā.
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Or. en

Pamatojums

Informācija no konkurences iestādes lietas materiāliem bieži vien ir nodota citām iestādēm, 
piem., valsts prokuratūrai. Arī šādos gadījumos konkurences iestādēm būtu vajadzīga iespēja 
izklāstīt tiesā savu argumentāciju, pamatojot atteikumu atklāt informāciju.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Dalībvalstis nodrošina, lai valsts tiesa 
vispirms uzklausītu ieinteresētās puses, 
kuru rīcībā ir iecietības programmas 
ietvaros sniegtā liecība vai kāds cits 
dokuments, kurā persona, kas piesakās 
dalībai iecietības programmā, šajā nolūkā 
ir sniegusi pret sevi vērstu liecību, un tikai 
pēc tam saskaņā ar šo pantu izdotu 
rīkojumu atklāt no minētajiem 
dokumentiem iegūtu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f Dalībvalstis nodrošina, lai tad, ja 
valstu tiesām ir pilnvaras izdot rīkojumu 
atklāt pierādījumus, neuzklausot personu, 
kurai prasa atklāt pierādījumus, sodu par 
šāda rīkojuma neizpildi nevarētu 
piemērot, kamēr valsts tiesa nav 
uzklausījusi šāda rīkojuma adresātu.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g Dalībvalstis nodrošina, lai fiziskai vai 
juridiskai personai vai iestādei, ko skar 
saskaņā ar šo pantu izdots valsts tiesas 
rīkojums, būtu iespēja vērsties pret šādu 
lēmumu tiesā, tostarp lūdzot pagaidu 
noregulējumu. Tādas pašas tiesības būtu 
vajadzīgas konkurences iestādēm pēc tam, 
kad tās ir uzklausītas, kā norādīts 6. panta 
3.e punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Pierādījumi nozīmē visus pierādījumu 
veidus, kādi ir pieņemami valsts tiesai, 
kura izskata lietu, jo īpaši dokumentus un 
visus citus priekšmetus, kas satur 
informāciju, neatkarīgi no attiecīgā datu 
nesēja veida.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībās nav pieļaujami 
pierādījumi, kuri ietilpst kādā no 6. panta 

svītrots
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1. punktā minētajām kategorijām un 
kurus fiziska vai juridiska persona 
ieguvusi, izmantojot vienīgi piekļuvi 
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
īstenojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 
27. pantā vai atbilstīgos valsts tiesību 
noteikumos paredzētās tiesības uz
aizstāvību.

Or. en

Pamatojums

Svītrots, ņemot vērā 5. panta svītrošanu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pierādījumi, 
kuri ietilpst kādā no 6. panta 2. punktā 
minētajām kategorijām un kurus fiziska 
vai juridiska persona ieguvusi, izmantojot 
vienīgi piekļuvi konkurences iestādes 
lietas materiāliem, īstenojot Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 27. pantā vai atbilstīgos valsts 
tiesību noteikumos paredzētās tiesības uz 
aizstāvību, zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībās nav pieļaujami, kamēr 
konkurences iestāde nav slēgusi savu 
procedūru vai pieņēmusi Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 5. pantā vai III nodaļā minēto 
lēmumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots, ņemot vērā 5. panta svītrošanu.
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pierādījumus, 
kurus fiziska vai juridiska persona 
ieguvusi, izmantojot vienīgi piekļuvi
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
īstenojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 
27. pantā vai atbilstīgos valsts tiesību 
noteikumos paredzētās tiesības uz 
aizstāvību, un kuri nav nepieļaujami 
saskaņā ar šā panta 1. vai 2. punktu, 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībā var 
izmantot tikai šī persona vai fiziskā vai 
juridiskā persona, kura ir tās tiesību 
pārņēmēja, tostarp persona, kura
pārņēmusi tās prasījumu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pierādījumus, 
ko fiziska vai juridiska persona ieguvusi 
tikai no konkurences iestādes lietas 
materiāliem, īstenojot Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 27. pantā vai atbilstīgos valsts 
tiesību noteikumos paredzētās tiesības uz 
aizstāvību, zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībā var izmantot tikai šī persona vai 
fiziskā vai juridiskā persona, kura ir tās 
tiesību pārņēmēja, tostarp persona, kas
pārņēmusi tās prasību.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) puse, kura veikusi iznīcināšanu, zināja 
vai, saprātīgi pieņemot, tai vajadzēja 
zināt, ka valsts tiesā ir celta zaudējumu 
atlīdzināšanas prasība un attiecīgie 
pierādījumi ir būtiski, lai pamatotu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu vai 
aizstāvību pret šo prasījumu; vai

ii) puse, kura veikusi iznīcināšanu, zināja, 
ka valsts tiesā ir celta zaudējumu 
atlīdzināšanas prasība un ka attiecīgie 
pierādījumi ir būtiski, lai pamatotu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasību vai 
aizstāvību pret šo prasību; vai

Or. en

Pamatojums

Nolaidības gadījumā sankcijas nevajadzētu piemērot.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ļaunprātīgi izmanto šajā nodaļā 
paredzētās tiesības saistībā ar pierādījumu 
atklāšanu un attiecīgi iegūtos pierādījumus 
un informāciju.

(d) ļaunprātīgi izmanto šajā nodaļā 
paredzētās tiesības saistībā ar pierādījumu 
atklāšanu un attiecīgi iegūtos pierādījumus 
un informāciju, jo īpaši tad, ja 
pierādījumu atklāšanas rezultātā iegūtā 
informācija ir paziņota trešām personām 
vai izmantota citā tiesvedībā, pārkāpjot 
6. panta 2. punkta ba) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja valstu 
tiesas zaudējumu atlīdzināšanas prasībās 
atbilstoši Līguma 101. vai 102. pantam vai 
valstu konkurences tiesībām lemj par 
nolīgumiem, lēmumiem vai darbībām, uz 
kurām jau attiecas galīgs valsts 
konkurences iestādes lēmumus vai 
pārsūdzības tiesas nolēmums par 
pārkāpumu, šīs tiesas nevar pieņemt 
nolēmumus, kuri ir pretrunā šādam 
pārkāpuma konstatējumam. Šis pienākums 
neskar Līguma 267. pantā noteiktās 
tiesības un pienākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja valstu 
tiesas zaudējumu atlīdzināšanas prasībās 
atbilstoši Līguma 101. vai 102. pantam vai 
valstu konkurences tiesībām lemj par 
nolīgumiem, lēmumiem vai darbībām, uz 
kurām jau attiecas galīgs valsts 
konkurences iestādes lēmumus vai 
konkurences aizsardzības tiesas nolēmums 
par pārkāpumu, šīs tiesas nevar pieņemt 
nolēmumus, kas ir pretrunā šādam 
pārkāpuma konstatējumam. Šis pienākums 
neskar Līguma 267. pantā noteiktās 
tiesības un pienākumus, tiesības uz 
efektīvu tiesisko aizsardzību un uz 
taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību 
saskaņā ar Hartas 47. un 48. pantu, kā arī 
tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu 
saskaņā ar ECTK 6. pantu. Tātad valsts 
konkurences iestāžu lēmumi un 
konkurences aizsardzības tiesu nolēmumi 
ir saistoši, ja vien nav bijušas 
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acīmredzamas kļūdas izmeklēšanas 
procesā un ja ir ievērotas tiesības uz 
aizstāvību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar tiesiskuma principu lēmums nav saistošs, ja ir bijušas acīmredzamas kļūdas faktu 
izmeklēšanas procesā vai ja nav pienācīgi ievērotas atbildētāja tiesības, izskatot lietu valsts 
konkurences iestādē vai konkurences aizsardzības tiesā.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) to, ka šāda rīcība kvalificējama kā 
Savienības vai konkurences tiesību 
pārkāpums;

ii) faktus, kas šādu rīcību ļauj kvalificēt
kā Savienības vai valsts konkurences 
tiesību pārkāpumu;

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka noilgums 
zaudējumu atlīdzināšanas prasību celšanai 
ir vismaz pieci gadi.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka noilgums 
zaudējumu atlīdzināšanas prasību celšanai 
ir vismaz trīs gadi.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadu noilguma periods šķiet pietiekams. Pirmkārt, prasītāji tāpat gribēs pēc iespējas 
ātrāk saņemt zaudējumu atlīdzību, tiklīdz konkurences iestāde būs pieņēmusi juridiski 
saistošu lēmumu, un, otrkārt, trīs gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai prasītāji varētu sagatavot 
savu prasības pieteikumu.
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Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka noilguma 
termiņa skaitīšanu aptur, ja konkurences 
iestāde attiecībā uz pārkāpumu, uz kuru 
attiecas zaudējumu atlīdzināšanas prasība, 
veic izmeklēšanu vai procesuālu darbību. 
Apturējums beidzas agrākais vienu gadu
pēc tam, kad nolēmums par pārkāpumu ir 
kļuvis galīgs vai procedūra izbeigta citā 
veidā.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka noilguma 
termiņa skaitīšanu aptur, ja konkurences 
iestāde attiecībā uz pārkāpumu, uz kuru 
attiecas zaudējumu atlīdzināšanas prasība, 
veic izmeklēšanu vai procesuālu darbību. 
Apturējums beidzas sešus mēnešus pēc 
dienas, kurā nolēmums par pārkāpumu ir 
kļuvis galīgs vai procedūra izbeigta citā
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neatkarīgi no šā panta 1. līdz 
5. punkta noteikumiem zaudējumu 
atlīdzināšanas prasības tiek celtas 10 gadu 
laikā pēc notikumiem, kuru rezultātā tās 
ir radušās.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmums, 
kuram konkurences iestāde iecietības 
programmas ietvaros ir piešķīrusi 
atbrīvojumu no naudas soda, ir atbildīgs 

svītrots



PR\1002311LV.doc 39/48 PE516.968v01-00

LV

pret cietušajām personām, kas nav tā 
tiešie vai netiešie pircēji vai piegādātāji, 
vienīgi tad, ja šīs cietušās personas 
pierāda, ka tās nevar saņemt pilnu 
atlīdzību no pārējiem uzņēmumiem, kuri 
piedalījās tajā pašā konkurences tiesību 
pārkāpumā.

Or. en

Pamatojums

Cietušās personas un līdzvainīgos pārkāpējus negatīvi ietekmē privilēģijas, ko ierosinātajā 
kārtībā saņem persona, kura iesniegusi pieteikumu par atbrīvošanu no soda, un tādēļ tiem ir 
jāpiešķir līdzdalības tiesības — tas varētu nozīmēt pat piekļuvi datiem un/vai tiesības 
apstrīdēt lēmumu par atbrīvošanu no soda. Šādu līdzdalību gan būtu grūti realizēt — bieži 
vien nav zināma cietušo personu identitāte, un šo personu varētu būt ļoti daudz. Neatkarīgi no 
tā personai, kas iesniegusi pieteikumu par atbrīvošanu no soda, tomēr pienākas privilēģijas 
attiecībā pret līdzvainīgajiem pārkāpējiem.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbildētājs 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībā savai 
aizstāvībai pret zaudējumu atlīdzināšanas 
prasījumu var atsaukties uz to, ka prasītājs 
visu pārkāpuma rezultātā radušos 
pārmaksu vai tās daļu ir attiecinājis uz 
citām personām. Pienākums pierādīt, ka 
pārmaksa ir tikusi attiecināta, ir 
atbildētājam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbildētājs 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībā savai 
aizstāvībai pret zaudējumu atlīdzināšanas 
prasību var atsaukties uz to, ka prasītājs 
visu pārkāpuma rezultātā radušos 
pārmaksu vai tās daļu ir attiecinājis uz 
citām personām, ja pārmaksa ir attiecināta 
pārkāpuma dēļ un to nekompensē 
prasītāja negūtā peļņa. Pienākums 
pierādīt, ka pārmaksa ir tikusi attiecināta, ir 
atbildētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tiesai 
ir pilnvaras noteikt, cik liela minētās 
pārmaksas daļa ir attiecināta.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atbildētājs nevar izmantot iepriekšējā 
punktā minēto aizstāvību, ja pārmaksa 
attiecināta uz tādām personām piegādes 
ķēdes nākamajā posmā, kuras juridiski 
nevar pieprasīt atlīdzību par tām nodarīto 
kaitējumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grūti noteikt, kā būtu definējams jēdziens „juridiskā neiespējamība” — pārmaksas 
attiecināšanas kontekstā tas ir pārāk neskaidrs. Turklāt juridiskie šķēršļi, kuru dēļ netiešajiem 
klientiem „juridiski nebūtu iespējams” pieprasīt atlīdzību par viņiem nodarīto kaitējumu, 
būtu pretrunā Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai (sk. spriedumus lietā Courage un Crehan
un lietā Manfredi), un tādēļ šādu šķēršļu vispār nedrīkst būt. Ja tiek saglabāta ierosinātā 
teksta redakcija, pastāv iespēja, ka atlīdzību saņem prasītāji, kuriem nav nodarīts kaitējums, 
un/vai ka tiek piešķirta pārāk liela atlīdzība.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Situācijā, kas minēta 1. punktā, uzskata, ka 
netiešais pircējs ir pierādījis, ka uz to 
attiecināta pārmaksa, ja tas pierāda, ka:

Lai situācijā, kas minēta 1. punktā, 
pierādītu, ka uz netiešo pircēju ir 
attiecināta pārmaksa, netiešajam pircējam
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ir jāpierāda vismaz tas, ka:

Or. en

Pamatojums

Netiešajam pircējam ir jāiesniedz pārāk maz pierādījumu tam, ka uz viņu ir attiecināta 
pārmaksa. Lai pierādītu, ka uz netiešo pircēju ir attiecināta pārmaksa, ar to vien nepietiek, ka 
a) ir izdarīts pārkāpums, b) šī pārkāpuma rezultātā pārmaksa ir attiecināta uz tiešo pircēju 
un c) netiešais pircējs ir iegādājies preces vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas pārkāpums 
vai kuri no šādām precēm vai pakalpojumiem ir iegūti.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tas ir iegādājies preces vai 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas 
konkrētais pārkāpums, vai ir iegādājies 
preces vai pakalpojumus, kas ir iegūti no 
precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem 
attiecas konkrētais pārkāpums, vai kas 
sastāv no šādiem pakalpojumiem vai 
precēm.

(c) tas ir iegādājies preces vai 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas 
konkrētais pārkāpums, vai ir iegādājies 
preces vai pakalpojumus, kas ir iegūti no 
precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem 
attiecas konkrētais pārkāpums, vai kas 
sastāv no šādiem pakalpojumiem vai 
precēm; un

Or. en

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tas šādas preces vai pakalpojumus ir 
iegādājies no tiešā pircēja vai no cita 
netiešā pircēja, kas piegādes ķēdē ir tieši 
saistīts ar atbildētāju.

Or. en
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Pamatojums

Netiešajam pircējam ir jāiesniedz pārāk maz pierādījumu tam, ka uz viņu ir attiecināta 
pārmaksa. Lai pierādītu, ka uz netiešo pircēju ir attiecināta pārmaksa, ar to vien nepietiek, ka 
a) ir izdarīts pārkāpums, b) šī pārkāpuma rezultātā pārmaksa ir attiecināta uz tiešo pircēju 
un c) netiešais pircējs ir iegādājies preces vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas pārkāpums 
vai kuri no šādām precēm vai pakalpojumiem ir iegūti.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka karteļa 
izdarītu pārkāpumu gadījumos pieņem, ka 
pārkāpums ir radījis kaitējumu. 
Pārkāpumu izdarījušajam uzņēmumam ir 
tiesības atspēkot šo pieņēmumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesām 
ir piešķirtas pilnvaras konstatēt kaitējuma 
faktu un noteikt kaitējuma apmēru, ņemot 
vērā pušu sniegtos pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Atspēkojams pieņēmums, ka „karteļa izdarītu pārkāpumu gadījumos” ir nodarīts kaitējums, ir 
realitātes vispārinājums, tādēļ tas pilnībā neatbilst patiesībai. Nav ekonomisku pierādījumu 
tam, ka visi karteļi rada kaitējumu. Turklāt Eiropas Komisija var sodīt ārkārtīgi atšķirīgus ar 
konkurenci nesaderīgus nolīgumus vai vienošanās — gan saliedētus cenu karteļus (jeb 
aizliegtas vienošanās par cenām), gan brīvākas konkurentu sadarbības veidus (informācijas 
apmaiņu par citiem parametriem, kas nav cena). Ne visi šie sadarbības veidi noteikti ietekmē 
ekonomiku. Nav arī norādījumu par to, kā atbildētājs varētu atspēkot šo pieņēmumu.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kaitējuma 
apmēra noteikšanai nepieciešamais 
pierādīšanas pienākums un pierādījumu un 
faktu konstatēšanas līmenis nepadara 
cietušās personas tiesību uz zaudējumu 
atlīdzināšanu īstenošanu praktiski 
neiespējamu vai pārmērīgi apgrūtinātu. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai kaitējuma 
apmēra noteikšanai nepieciešamais 
pierādīšanas pienākums un pierādījumu un 
faktu konstatēšanas līmenis nebūtu iemesls 
tam, ka cietušajai personai ir praktiski 
neiespējami vai pārmērīgi grūti īstenot 
tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.
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Dalībvalstis paredz, ka tiesai tiek 
piešķirtas pilnvaras kaitējuma apmēru 
izteikt aplēses veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai 
konkurences iestādes, kas ir to publisko 
iestāžu tīkla dalībnieces, kuras piemēro 
Savienības konkurences noteikumus, 
varētu apturēt tiesvedību, ja tajā 
iesaistītās puses ar zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību saistīto strīdu 
cenšas izšķirt vienošanās ceļā. Atlīdzība, 
kas cietušajām personām izmaksāta vai 
vēl izmaksājama šādas strīda izšķiršanas 
rezultātā, ir uzskatāma par kaitējumu 
mazinošu faktoru, nosakot naudas soda 
apmēru.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu ātru un izmaksu ziņā efektīvu risinājumu, konkurences iestāžu procedūrā ir 
iekļauts brīvprātīgas atlīdzības mehānisms. Pēc iebildumu paziņošanas (pirms tiek pieņemts 
lēmums uzlikt naudas sodu par pārkāpumu), konkurences iestāde var noteikt, cik ilgā laikā 
pārkāpēji var paši mēģināt rast izlīgumu ar personām, kam tie nodarījuši kaitējumu. Ja 
konkurences iestāde uzskata, ka izmaksātā atlīdzība ir atbilstīga un likumīga, tai vajadzētu to 
ņemt vērā, arī nosakot naudas sodu.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 
vienošanās ceļā panākta izlīguma tajā 
iesaistītās cietušās personas prasījums tiek 
samazināts par izlīgumā iesaistītā 
līdzvainīgā pārkāpēja daļu kaitējumā, kas 
cietušajai personai nodarīts pārkāpuma 
rezultātā. Izlīgumā neiesaistītie līdzvainīgie 
pārkāpēji nevar saņemt iemaksu no 
izlīgumā iesaistītā līdzvainīgā pārkāpēja 
par prasījuma atlikušo daļu. Vienīgi tad, ja 
izlīgumā neiesaistītie līdzvainīgie 
pārkāpēji nespēj atlīdzināt zaudējumus, 
kuri atbilst prasījuma atlikušajai daļai, 
izlīgumā iesaistītajam līdzvainīgajam 
pārkāpējam var likt maksāt zaudējumu 
atlīdzību izlīgumā iesaistītajai cietušajai 
personai.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 
vienošanās ceļā panākta izlīguma tajā 
iesaistītās cietušās personas prasība tiek 
samazināta par izlīgumā iesaistītā 
līdzvainīgā pārkāpēja daļu kaitējumā, kas 
cietušajai personai nodarīts pārkāpuma 
rezultātā. Izlīgumā neiesaistītie līdzvainīgie 
pārkāpēji nevar saņemt iemaksu no 
izlīgumā iesaistītā līdzvainīgā pārkāpēja 
par prasības atlikušo daļu.

Or. en

Pamatojums

Iespēja, ka izlīgumā iesaistītajam līdzvainīgajam pārkāpējam, kas jau ir panācis izlīgumu, 
tomēr nākas maksāt zaudējumu atlīdzību izlīgumā iesaistītajai cietušajai personai, jo 
izlīgumā neiesaistītie līdzvainīgie pārkāpēji nespēj atlīdzināt zaudējumus, kuri atbilst 
atlikušajai prasības daļai, ir jāsvītro tādēļ, ka tā neveicinās izlīgumus, un tas ir pretrunā 
sākotnējam Eiropas Komisijas mērķim. Pusei, kura vēlas panākt izlīgumu, tas nesniedz 
nekādu garantiju, ja šai pusei galu galā tomēr nāksies maksāt (arī) par līdzvainīgo pārkāpēju 
daļu, un tas nekādi neveicinās šīs puses vēlmi panākt izlīgumu.
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PASKAIDROJUMS

1. Vispārīga informācija

Komisija šo iniciatīvu īsteno pēc sagatavošanas darba, ko tā veikusi, piemēram, saistībā ar 
2005. gada Zaļo grāmatu, 2008. gada Balto grāmatu un 2011. gada pamatnostādņu dokumenta 
projektu par kaitējuma apmēra noteikšanu. Šie un citi pētījumi liecina, ka daudzi, kuriem 
nodarīts kaitējums pārāk augstu cenu dēļ, kas noteiktas ar konkurenci nesaderīga nolīguma vai 
vienošanās rezultātā, atlīdzību nesaņem. Pēdējos gados ir vērojams privātpersonu prasību 
skaita pieaugums. Spēkā esošais regulējums ir jāgroza, lai a) īstenotu vispusīgāku pieeju 
attiecībā uz kaitējumu un b) panāktu optimālāku mijiedarbību starp publisko un privāto 
tiesību aizsardzību. Tas nozīmē, ka, no vienas puses, ir jāpanāk spēcīgāka tiesību aizsardzība 
kopumā un, no otras puses, ir jānodrošina iespējas konkurences noteikumu pārkāpumu 
rezultātā cietušajām personām efektīvi saņemt atlīdzību.

Ierosinātās direktīvas mērķis ir saskaņot spēkā esošos noteikumus, kas dalībvalstīs reglamentē 
kārtību, kādā valstu tiesās tiek celtas zaudējumu atlīdzināšanas prasības. Saskaņā ar 
priekšlikumu nemainīgi svarīga ir Komisijas un valstu konkurences iestāžu darbība, atklājot 
un izmeklējot konkurences noteikumu pārkāpumus un uzliekot uzņēmumiem naudas sodu —
privāta tiesvedība nepārņem prevencijas un sodīšanas pienākumus. Tāpat ir iecerēts aizsargāt 
iecietības programmu, kas ir viens no galvenajiem pārkāpumu atklāšanas līdzekļiem.

2. Procedūra Eiropas Parlamentā

ECON komiteja tika iecelta par atbildīgo komiteju, kura strādā ar šo priekšlikumu. IMCO 
komiteja nolēma sniegt atzinumu, un JURI komiteja būs iesaistīta komiteju ciešākas 
sadarbības kārtībā.

3. Ziņojuma projekts

Referents atbalsta ierosinātās direktīvas vispārējos mērķus, proti, a) panākt optimālāku 
mijiedarbību starp konkurences tiesību publisko un privāto tiesību aizsardzību un b) garantēt, 
lai ES konkurences noteikumu pārkāpumu rezultātā cietušās personas varētu saņemt pilnu 
atlīdzību par tām nodarīto kaitējumu. Referents tiešām ir pārliecināts, ka konkurences 
noteikumu publisko tiesību aizsardzība ir sociālās tirgus ekonomikas pamatelements, jo ar 
konkurenci nesaderīgi nolīgumi un vienošanās nepieļauj godīgu konkurenci, kas ir viens no 
šīs ekonomikas svarīgākajiem stūrakmeņiem. Tātad ir jāievieš noteikumi, kas liedz iespējas 
veidot ar konkurenci nesaderīgus nolīgumus un vienošanās. Referents uzskata, ka tas pirmām 
kārtām ir sabiedrisks pienākums. Ja tomēr nav iespējams novērst to, ka tiek slēgti šādi 
nolīgumi un vienošanās, ir jāatrod iedarbīgs veids, kā sodīt un kā ātri un efektīvi atlīdzināt 
zaudējumus. Ņemot vērā tiesības saņemt atlīdzību1, personām ir jābūt iespējai valstu tiesās 
civiltiesiskā kārtībā efektīvi pieprasīt atlīdzību par kaitējumu. Tomēr referents ir pārliecināts, 
ka tiesību aizsardzības procesā galvenā nozīme ir publiskās tiesību aizsardzības līdzekļiem, un 
tādēļ ierosina civiltiesību procesuālajās darbībās iekļaut arī iespēju ātri un izmaksu ziņā 

                                               
1 Sk. 2001. gada 20. septembra spriedumu lietā C-453/99 Courage un Crehan, (Recueil, I-6297. lpp.);
2006. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietas C-295/04 līdz C-298/04 Manfredi (Krājums, I-6619. lpp.).
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efektīvi saņemt atlīdzību. Šai nolūkā ir jāveido spēcīgāki stimuli, kas veicina ātru atlīdzības 
izmaksāšanu cietušajām personām. 

Referents uzskata — lai sasniegtu nospraustos mērķus, īpaša uzmanība ir jāpievērš 
sensitīvajai Komisijas un valstu konkurences iestāžu īstenoto iecietības programmu struktūrai. 
Iecietības programma tiešām ir aktuālākais šajā direktīvā risinātais jautājums. Ja nav 
pieteikumu dalībai iecietības programmā, ir maz izredžu atklāt ar konkurenci nesaderīgu 
rīcību. Ja netiek atklāta ar konkurenci nesaderīga rīcība, tātad nav cietušo personu, kurām 
pienākas atlīdzība. 

Referents atzinīgi vērtē arī dalībvalstīm adresēto Komisijas ieteikumu attiecībā uz kolektīvas 
tiesiskās aizsardzības mehānismiem. Referents piekrīt lēmumam, kuru Komisija pieņēma pēc 
sabiedriskās apspriešanas, kas 2011. gadā tika rīkota par saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai 
tiesiskajai aizsardzībai, proti, lēmumam šajā jautājumā dot priekšroku horizontālai pieejai, 
nevis tikai papildināt esošo priekšlikumu ar noteikumiem par kolektīvām prasībām ar 
konkurenci saistītās lietās.

Ņemot vērā šos apsvērumus, referents atzinīgi vērtē pārdomāti sagatavoto priekšlikumu un 
ierosina galvenās turpmāk izklāstītās izmaiņas, lai stiprinātu dažus no ierosinātās direktīvas 
elementiem.

3.1. Pierādījumu atklāšana

Akadēmiskās aprindas ir vienisprātis, ka iecietības programmas ir visefektīvākais līdzeklis, 
kas ļauj atklāt karteļus un ar konkurenci nesaderīgus nolīgumus vai vienošanās. Tātad 
pierādījumi, kurus sniedz personas, kas piesakās dalībai iecietības programmā, ir jāaizsargā, 
lai saglabātu programmai paredzētos stimulus, jo tā ir informācija, uz kuru pēcāk paļaujas arī 
Komisija un konkurences iestādes.

Saskaņā ar jaunāko Eiropas Savienības Tiesas judikatūru1 dokumentu per se aizsardzība 
tomēr būtu pretrunā primārajiem tiesību aktiem, jo tā, iespējams, tiktu pārkāpts efektivitātes 
princips attiecībā uz tiesībām saņemt atlīdzību. Ieviešot šādu per se aizsardzību, būtu radīts 
pārāk plašs aizsardzības tvērums, kas, visticamāk, netiktu ievērots, un tas savukārt radītu 
tiesisko nenoteiktību. Tomēr jebkurā gadījumā ir jāsaglabā iecietības programmas piedāvātie 
stimuli. Tādēļ referents iesaka principā aizsargāt dokumentus, kurus iesniegušas personas, kas 
piesakās dalībai iecietības programmā, pieļaujot, ka ar zināmiem nosacījumiem valstu tiesneši 
šo aizsardzību var atcelt. Šādi referents vēlas arī nepieļaut iespēju, ka tiek izvērsta a contrario
argumentācija, pieprasot atklāt visus dokumentus, kas nav minēti 6. panta 1. un 2. punktā un 
kas personai, kura piesakās dalībai iecietības programmā, tāpat ir ļoti svarīgi.

Turklāt ir jāiekļauj norādījumi attiecībā uz to, kā rīkoties, saņemot pierādījumu atklāšanas 
pieprasījumus no trešām valstīm. Referents uzskata, ka iecietības programmas ietvaros 
sniegtu liecību vai kādu citu dokumentu, kurā persona, kas piesakās dalībai iecietības 
programmā, šajā nolūkā ir sniegusi pret sevi vērstu liecību, nedrīkst izmantot kā aizstājēju 
(kolektīvām) prasībām, uz kurām neattiecas ES jurisdikcija.

                                               
1 Sk. 2013. gada 6. jūnija spriedumu lietā C-536/11 Donau Chemie (Krājums, 31. punkts); 2011. gada 14. jūnija 
spriedumu lietā C-360/09 Pfleiderer AG / Bundeskartellamt (Krājums, I-5161. lpp.).
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3.2. Valstu nolēmumu spēks

Referents pilnībā atbalsta to, ka valstu konkurences iestāžu lēmumiem un valstu konkurences 
aizsardzības tiesu nolēmumiem ir pierādījuma spēks attiecībā uz turpmāk celtām zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībām. Ievērojot tiesiskuma principu, referents ierosina iekļaut papildu 
noteikumus, saskaņā ar kuriem attiecīgam lēmumam nav saistoša spēka, ja tas pieņemts, 
neievērojot iesaistīto pušu procesuālās pamattiesības.

3.3. Noilgums

Referents uzskata, ka trīs gadu noilguma periods ir pietiekami ilgs laiks, lai konkurences 
tiesību pārkāpumu rezultātā cietušās personas varētu pienācīgi sagatavoties zaudējumu 
atlīdzināšanas prasības celšanai un lai visām iesaistītajām pusēm būtu garantēts atbilstīgs 
tiesiskās noteiktības līmenis. Vairākās dalībvalstīs trīs gadu noilguma periods ir sevi 
attaisnojis. Ir veiktas vēl dažas izmaiņas, lai attiecīgajām pusēm garantētu lielāku tiesisko 
noteiktību.

3.4. Solidāra atbildība

Lai iecietības programma arī turpmāk būtu pievilcīga, direktīvas priekšlikumā ir izklāstīts, kā 
personai, kas sekmīgi pieteikusies dalībai iecietības programmā, tiek piešķirtas privilēģijas 
civiltiesiskās atbildības ziņā. Referents ierosina noteikt, ka uzņēmums, kurš ir atbrīvots no 
naudas soda vai kuram naudas sods ir samazināts, galu galā ir atbildīgs tikai pret saviem 
tiešajiem vai netiešajiem pircējiem vai piegādātājiem. Šīs izmaiņas pamato bažas, kas rodas, 
apsverot iespējas procesuālajās darbībās praktiski īstenot ierosināto solidārās atbildības 
režīmu. Statistika liecina, ka dalībai iecietības programmā iesniegto pieteikumu skaits atkal 
palielinās, tādēļ nešķiet, ka iecietības programmai būtu vajadzīgi papildu stimuli.

3.5. Pārmaksas attiecināšana

Atbildētājs, pret kuru celta zaudējumu atlīdzināšanas prasība, var atsaukties uz faktu, ka 
pārkāpuma rezultātā radušos pārmaksu prasītājs ir pilnībā vai daļēji attiecinājis uz saviem 
pircējiem, tā cenšoties nodrošināt sev aizstāvību pret zaudējumu atlīdzināšanas prasību. 
Referents ierosina piešķirt valstu tiesām pilnvaras noteikt, cik liela pārmaksas daļa ir 
attiecināta. Tomēr tas, ka personai nākamajā piegādes ķēdes posmā „juridiski nav iespējams” 
pieprasīt atlīdzību par nodarīto kaitējumu, nebūt nenozīmē, ka nav pamata atsaukties uz 
pārmaksas attiecināšanu. Pirmkārt, ņemot vērā spēkā esošo judikatūru1, šādu juridisku šķēršļu 
vispār nedrīkst būt vai arī tie ir apstrīdami. Otrkārt, ja tiek saglabāta tik neskaidra teksta 
redakcija, pastāv iespēja, ka atlīdzību saņem prasītāji, kuriem nav nodarīts kaitējums, un/vai 
ka tiek piešķirta pārāk liela atlīdzība. Visbeidzot, lai nepieļautu, ka netiešais pircējs saņem 
neatbilstošu atlīdzību, referents ierosina noteikt, ka netiešajam pircējam ir pārliecinošāk 
jāpierāda pārmaksas attiecināšanas fakts.

3.6. Kaitējuma prezumpcija

                                               
1 Sk. 2001. gada 20. septembra spriedumu lietā C-453/99 Courage un Crehan, (Recueil, I-6297. lpp.);
2006. gada 13. jūlija spriedumu apvienotajās lietas C-295/04 līdz C-298/04 Manfredi (Krājums, I-6619. lpp.).;
spriedumu lietā C-360/09.
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Direktīvas priekšlikumā ir iekļauta atspēkojama kaitējuma prezumpcija attiecībā uz karteļa 
rezultātā nodarītu kaitējumu. Atspēkojams pieņēmums, ka ir nodarīts kaitējums, ir realitātes 
vispārinājums, tādēļ tas pilnībā neatbilst patiesībai. Eiropas Komisija soda ārkārtīgi atšķirīgus 
ar konkurenci nesaderīgus nolīgumus vai vienošanās — gan saliedētus cenu karteļus (jeb 
aizliegtas vienošanās par cenām), gan arī brīvākas konkurentu sadarbības veidus, tātad pat 
tādus, kas ekonomiku neietekmē (piem., T-Mobile Netherlands BV un citi). Tādēļ referents ir 
pārliecināts, ka tiesām ir jāpiešķir pilnvaras konstatēt kaitējuma faktu.

3.7. Strīdu izšķiršana vienošanās ceļā

Referents atzinīgi vērtē ierosinātajā direktīvā noteiktos stimulus, kas rosina puses izšķirt 
strīdu vienošanās ceļā. Lai šos stimulus saglabātu, referents ierosina svītrot noteikumu, 
saskaņā ar kuru izlīgumā iesaistītajam līdzvainīgajam pārkāpējam, kas jau ir panācis izlīgumu, 
var nākties maksāt zaudējumu atlīdzību izlīgumā iesaistītajai cietušajai personai, jo izlīgumā 
neiesaistītie līdzvainīgie pārkāpēji nespēj atlīdzināt zaudējumus. 

3.8. Brīvprātīgas atlīdzības mehānisms

Viens no galvenajiem ierosinātās direktīvas mērķiem ir nodrošināt, lai konkurences 
noteikumu pārkāpumu rezultātā cietušās personas varētu saņemt pilnu atlīdzību par tām 
nodarīto kaitējumu. Lai panāktu ātru un izmaksu ziņā efektīvu risinājumu, referents — kā to 
jau pieprasījuši Eiropas Parlamenta deputāti — konkurences iestāžu procedūrā ir iekļāvis 
brīvprātīgas atlīdzības mehānismu. Pēc iebildumu paziņošanas (tātad pirms tiek pieņemts 
lēmums uzlikt naudas sodu par konkurences noteikumu pārkāpumu), konkurences iestāde var 
noteikt, cik ilgā laikā pārkāpēji var paši mēģināt rast izlīgumu ar personām, kam tie nodarījuši 
kaitējumu. Ja konkurences iestāde uzskata, ka izmaksātā atlīdzība ir atbilstīga un likumīga, tai 
vajadzētu to ņemt vērā, arī nosakot naudas sodu. Šis risinājums, šķiet, ir ātrākais un izmaksu 
ziņā efektīvākais veids, kā konkurences noteikumu pārkāpumu rezultātā cietušās personas var 
saņemt atlīdzību, un tas sniedz arī konkurences iestādei iespēju rīkoties elastīgi, izvērtējot 
cietušajām personām izmaksāto atlīdzību.


