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Grozījums Nr. 14
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atbilstoši dalībvalstu priekšrocībai
ieviest dažādas kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības shēmas, dalībvalstis būtu
jāatbalsta, veidojot šādu shēmu, lai 
ieviestu iestāšanās sistēmu un atturētos no
tā, ka tiek ieplānota neparedzētu izmaksu 
izmantošana, trešās personas finansējums 
un iespējas noteikt sodoša rakstura 
zaudējumus.

Or. en

Pamatojums

15 dalībvalstīs ir pieejamas dažādas kolektīvās tiesiskās aizsardzības sistēmas, un to skaits 
pieaug. Daudzu valstu sistēmu piemērošanas joma ir ierobežota, vai arī tās nav viegli 
pieejamas patērētājiem. Tas liecina par nepieciešamību paredzēt skaidrus noteikumus un 
pārrobežu sistēmu. Kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai jābūt pieejamai visiem ES 
patērētājiem, nevis tikai dažiem.

Grozījums Nr. 15
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Efektīvi līdzekļi, lai patērētāji un 
uzņēmumi saņemtu zaudējumu atlīdzību, 
atturēs uzņēmumus no pārkāpumu 
veikšanas un nodrošinās lielāku atbilstību 
Savienības konkurences noteikumiem. 
Līdz ar to, lai uzlabotu konkurences 
noteikumu publisko īstenošanu Savienībā, 
būtu jāsekmē izmaksu ziņā efektīvas, 
savlaicīgas un lietderīgas kompensācijas 
personām, kas cietušas no šo noteikumu 
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pārkāpšanas. Lai to panāktu, 
kompensācija cietušajām personām pēc 
strīdu izšķiršanas vienošanās ceļā 
konkurences iestādēm būtu jāuzskata par 
atbildību mīkstinošu apstākli, nosakot 
naudas sodu. Sekmējot kompensāciju 
noteikšanu cietušajām personām 
vienošanās ceļā, nebūtu jāskar 
nepieciešamība saskaņot dalībvalstu 
noteikumus, ar ko reglamentē prasības 
par valstu vai ES konkurences tiesību
pārkāpumu radītu zaudējumu 
atlīdzināšanu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju un uzņēmumu interesēs kompensācijai par zaudējumiem jābūt izmaksu ziņā
efektīvai, savlaicīgai un lietderīgai. Tāpēc ir jāveicina agrīna strīdu izšķiršana vienošanās 
ceļā, sniedzot stimulu, kas saistīts ar konkurences iestāžu noteikto naudas sodu, lai 
nodrošinātu šādu izmaksu ziņā efektīvu, savlaicīgu un lietderīgu kompensāciju.

Grozījums Nr. 16
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Saskaņā ar nesen pieņemtajām 
Eiropas Parlamenta rezolūcijām par 
Komisijas ikgadējiem ziņojumiem par 
konkurences politiku, Komisijas 
pieņemtajiem naudas sodiem, tostarp 
attiecībā uz uzņēmumiem, kuri gūst 
labumu atbilstoši iecietības politikai, būtu 
jāņem vērā jebkāda kompensācija, kas jau 
izmaksāta cietušajām personām, un puses 
būtu jāmudina panākt strīdu izšķiršanu 
ārpustiesas kārtībā, pirms tiek pieņemts 
galīgais lēmums par naudas sodu.

Or. en
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Pamatojums

Patērētāju un uzņēmumu interesēs kompensācijai par zaudējumiem jābūt izmaksu ziņā
efektīvai, savlaicīgai un lietderīgai. Tāpēc ir jāveicina agrīna strīdu izšķiršana vienošanās 
ceļā, sniedzot stimulu, kas saistīts ar konkurences iestāžu noteikto naudas sodu, lai 
nodrošinātu šādu izmaksu ziņā efektīvu, savlaicīgu un lietderīgu kompensāciju.

Grozījums Nr. 17
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

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 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.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlaments 2012. gada februārī pieņēma rezolūciju „Virzība uz saskaņotu Eiropas
pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”, kurā tas aicināja sniegt priekšlikumus kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā, tostarp vispārēju principu kopumu, kas nodrošina vienotu 
tiesiskuma pieejamību ar kolektīvas tiesiskās aizsardzības palīdzību Savienībā, risinot 
patērētāju tiesību pārkāpumus. Kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms būtiski uzlabotu 
konkurences tiesību efektīvu īstenošanu un uzlabotu patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 18
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

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 procentiem no 
kaitējuma nodarīšanas brīža līdz faktiskajai 
atlīdzības saņemšanai, neskarot interešu 
veidu, kas atzīts atbilstoši valsts tiesību 
aktiem. 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Konkurences tiesību pareiza 
īstenošana un gan uzņēmumu, gan 
patērētāju tiesību uz kompensāciju 
efektīva īstenošana ir savstarpēji cieši 
saistītas un noteicošas, lai sasniegtu 
konkurētspējīgu izaugsmi. Eiropas 
tiesības uz kolektīvu tiesisko aizsardzību 
šajā saistībā sekmēs iekšējā tirgus, kā arī 
patiesas brīvības, drošības un tiesiskuma 
jomas izveidi.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2012. gada februārī pieņēma rezolūciju „Virzība uz saskaņotu Eiropas 
pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”, kurā tas aicināja sniegt priekšlikumus kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā, tostarp vispārēju principu kopumu, kas nodrošina vienotu 
tiesiskuma pieejamību ar kolektīvas tiesiskās aizsardzības palīdzību Savienībā, risinot 
patērētāju tiesību pārkāpumus. Kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms būtiski uzlabotu 
konkurences tiesību efektīvu īstenošanu un uzlabotu patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 20
Andreas Schwab

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 

(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 
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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 
sadarbības princips (LES 4. panta 
3. punkts) un Regulas (EK) Nr. 1/2003 
15. panta 1. punkts par pieprasījumiem 
sniegt informāciju.

tiesības panākt to pierādījumu atklāšanu, 
kuri ir būtiski to prasījumam. 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 
15. panta 1. punkts par pieprasījumiem 
sniegt informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pierādījumi ir jāprecizē, cik precīzi un šauri vien iespējams, lai novērstu to vākšanu pēc 
nejaušības principa, kas varētu būtiski kaitēt iekšējā tirgus efektīvai un taisnīgai darbībai.

Grozījums Nr. 21
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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,
paziņojumi un dokumenti, kas satur 
pašapsūdzošas liecības, kas sagatavoti 
nolūkā iesniegt pieteikumus dalībai 
iecietības programmā un ko atklāj 
persona, kura iesniedz pieteikumu dalībai 
iecietības programmā, parasti būtu 
jāaizsargā no pierādījumu atklāšanas.

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 22
Sylvana Rapti

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 

(19) Iecietības programmas 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 
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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.

konkurences iestādēm. Lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi ir gatavi saskaņā ar iecietības 
programmu iesniegt brīvprātīgus 
paziņojumus, kuros tie konkurences 
iestādei atzīst savu dalību Savienības vai 
valsts konkurences tiesību pārkāpumā, uz
korporatīvajām liecībām iecietības 
programmas ietvaros pierādījumu 
atklāšanu nedrīkstētu attiecināt.

Or. en

Pamatojums

Lai arī izlīguma iesniegumi ir svarīgi efektīvas konkurences tiesību publiskās īstenošanas 
nolūkā, tie nekādā gadījumā nav vienlīdz svarīgi ar korporatīvajām liecībām iecietības 
programmas ietvaros. Ir būtiskas to īpatnību un kvalitātes atšķirības, jo izlīguma iesniegumi 
atšķirībā no korporatīvajām liecībām iecietības programmas ietvaros nav obligāti, lai efektīvi 
atklātu pārkāpumus. Līdz ar to tiem nebūtu jāpiešķir absolūta aizsardzība, un tādējādi tie 
nebūtu jāiekļauj melnajā sarakstā.

Grozījums Nr. 23
Andreas Schwab

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 

svītrots
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vai Savienības konkurences noteikumu 
pārkāpumu vai ir citādi slēgusi 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 5. un 6. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 24
Andreas Schwab

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 
informācija”).

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 5. un 6. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 25
Andreas Schwab

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

(23) Tomēr iepriekšējā apsvērumā minētā 
izmantošana nedrīkst nepamatoti mazināt 
konkurences iestādes veiktās konkurences 
tiesību aizsardzības efektivitāti. Tādējādi
aizsardzība pret pierādījumu atklāšanu
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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.

vienlīdz būtu piemērojama 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.

Or. en

Pamatojums

Pielāgots, pamatojoties uz 5. un 6. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 26
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Izvirzot zaudējumu atlīdzināšanas 
prasījumu vai konkurences iestādei sākot 
izmeklēšanu, ir risks, ka attiecīgie 
uzņēmumi varētu iznīcināt vai slēpt 
pierādījumus, kas būtu lietderīgi cietušajai 
personai, lai pamatotu zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu. Lai novērstu 
būtisku pierādījumu iznīcināšanu un 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti tiesas rīkojumi 
atklāt informāciju, tiesām būtu jābūt 
iespējai noteikt sankcijas ar pietiekami 
preventīvu iedarbību. Attiecībā uz 
tiesvedības pusēm iespēja izdarīt 
nelabvēlīgus secinājumus tiesvedībā par 

(24) Izvirzot zaudējumu atlīdzināšanas 
prasījumu vai konkurences iestādei sākot 
izmeklēšanu, ir risks, ka attiecīgie 
uzņēmumi varētu iznīcināt vai slēpt 
pierādījumus, kas būtu lietderīgi cietušajai 
personai, lai pamatotu zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu. Lai novērstu 
būtisku pierādījumu iznīcināšanu un 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti tiesas rīkojumi 
atklāt informāciju, tiesām būtu jānosaka
sankcijas ar pietiekami un reāli preventīvu 
iedarbību. Attiecībā uz tiesvedības pusēm 
iespēja izdarīt nelabvēlīgus secinājumus 
tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu var 
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zaudējumu atlīdzināšanu var būt īpaši 
iedarbīga un novērst tiesvedības ieilgšanu. 
Būtu jābūt iespējai noteikt sankcijas arī tad, 
ja netiek pildīts konfidenciālas 
informācijas aizsardzības pienākums, un 
par atklātās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Līdzīgā kārtā būtu jābūt 
iespējai noteikt sankcijas tad, ja 
informācija, kas iegūta, izmantojot piekļuvi 
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
īstenojot tiesības uz aizstāvību saistībā ar 
konkurences iestādes veiktu izmeklēšanu, 
tiek ļaunprātīgi izmantota zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībā.

būt īpaši iedarbīga un novērst tiesvedības 
ieilgšanu. Būtu jābūt iespējai noteikt 
sankcijas arī tad, ja netiek pildīts 
konfidenciālas informācijas aizsardzības 
pienākums, un par atklātās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu. Līdzīgā kārtā 
būtu jābūt iespējai noteikt sankcijas tad, ja 
informācija, kas iegūta, izmantojot piekļuvi 
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
īstenojot tiesības uz aizstāvību saistībā ar 
konkurences iestādes veiktu izmeklēšanu, 
tiek ļaunprātīgi izmantota zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

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 

(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
apstrīdēt valsts konkurences iestādes 
galīgo lēmumu vai pārsūdzības tiesas 
nolēmumu vai apstiprināt nolēmumu 
saistībā ar Līguma 101. vai 102. panta
pārkāpumu vai pārkāpuma neesību
zaudējumu atlīdzināšanas prasībās par to 
pašu lietu neatkarīgi no tā, vai prasība tiek 
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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.

celta attiecīgās valsts konkurences 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 konkurences 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 taisnīgu tiesu, kā 
arī tiesības uz aizstāvību saskaņā ar
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
47. un 48. pantu un tiesības uz lietas 
taisnīgu izskatīšanu saskaņā ar
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6. pantu. Tāpēc 
valstu konkurences iestāžu un 
konkurence tiesu lēmumi ir saistoši, ja 
nav acīmredzamu kļūdu izmeklēšanā un 
ja ir ievērotas tiesības uz aizstāvību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību patērētājiem un uzņēmumiem, saistošo spēku 
nepiemēro, ja tās nav ievērotas. Saistošo spēku piemēro arī tad, ja valsts konkurences iestāde 
nekonstatē pārkāpumu. Tas uzlabotu tiesisko noteiktību uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā 
tirgū.

Grozījums Nr. 28
Andreas Schwab

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 prakses 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.

Or. en

Pamatojums

Izvēlētais termins ir pārāk šaurs, un tajā nav ņemta vērā iekšējā tirgus realitāte.
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Grozījums Nr. 29
Andreas Schwab

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

Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 12. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 30
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 31
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(31) Patērētājiem vai uzņēmumiem, uz 
kuriem attiecināti faktiskie zaudējumi, ir 
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. Tāpēc, lai pierādītu, ka 
pastāv attiecināšana, netiešajam pircējam 
jāapliecina vismaz tas, ka atbildētājs ir 
izdarījis konkurences tiesību pārkāpumu, 
ka pārkāpuma rezultātā atbildētāja 
tiešajam pircējam ir pārmaksa, ka netiešais 
pircējs ir iegādājies preces vai 
pakalpojumus, kas bija pārkāpuma 
priekšmets, vai ka viņš ir iegādājies preces 
vai pakalpojumus, kas iegūti no tādām 
precēm vai pakalpojumiem vai kas satur 
tādas preces vai pakalpojumus, kuri bija 
pārkāpuma priekšmets, ka netiešais pircējs
iegādājās šīs preces vai pakalpojumus no 
tiešā pircēja vai no cita netiešā pircēja, 
kas piegādes ķēdē ir tieši saistīts ar 
atbildētāju, un ka viņš iegādājās šīs preces 
vai pakalpojumus pārmaksājot. Nosakot 
pārmaksas apmēru, valsts tiesai tai 
izskatāmajā strīdā būtu jābūt pilnvarotai 
aplēst, kāda daļa no pārmaksas ir 
attiecināta uz netiešo pircēju līmeni.

Or. en

Pamatojums

Pielāgots, pamatojoties uz 13. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 32
Andreas Schwab
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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 
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.

(35) Lai novērstu informācijas asimetriju 
un dažas no problēmām, kas ir saistītas ar 
konkurences pārkāpuma radītā kaitējuma 
apmēra noteikšanu, un lai nodrošinātu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu 
efektivitāti, valstu tiesām būtu jāpiešķir 
pilnvaras konstatēt kaitējumu un aplēst 
kaitējuma apmēru, ņemot vērā pušu 
iesniegtos pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Pielāgots, pamatojoties uz 16. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 33
Sylvana Rapti

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 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu 

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

efektivitāti, ir lietderīgi karteļa izdarītu vai 
citu pēc būtības rupju pārkāpumu 
gadījumos pieņemt, ka pārkāpums ir radījis 
kaitējumu, jo īpaši ietekmējot cenu. 
Atkarībā no lietas faktiem tas nozīmē, ka
rupjā pārkāpuma 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.

Or. en

Pamatojums

Pieredze liecina, ka pēc būtības rupji pārkāpumi kopumā un nevis tikai karteļi lielākajā daļā 
gadījumu ir kaitīgi konkurentiem, klientiem un patērētājiem. Lai gan iesniegto pieņēmumu vēl 
var atspēkot, tiek uzskatīts par lietderīgu, ka pārkāpumu veikušajam uzņēmumam ir 
pienākums pierādīt, ka konkrētajā gadījumā kaitējums nav radīts.

Grozījums Nr. 34
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Tā kā nav Savienības līmeņa 
noteikumu par konkurences tiesību 
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēra 
noteikšanu, katras dalībvalsts tiesību 
sistēmas un valsts tiesu ziņā ir noteikt, 
kādas prasības cietušajai personai jāizpilda, 
lai pierādītu tai nodarītā kaitējuma apmēru, 
cik precīzi jāpierāda šis apmērs, kādas 
metodes var izmantot, lai noteiktu attiecīgo 
summu, un kādas ir sekas, ja persona 
nespēj pilnībā izpildīt noteiktās prasības. 
Tomēr šīs valsts līmeņa prasības 

(36) Tā kā nav Savienības līmeņa 
noteikumu par konkurences tiesību 
pārkāpuma radītā kaitējuma apmēra 
noteikšanu, katras dalībvalsts tiesību 
sistēmas un valsts tiesu ziņā ir noteikt, 
kādas prasības cietušajai personai jāizpilda, 
lai pierādītu tai nodarītā kaitējuma apmēru, 
cik precīzi jāpierāda šis apmērs, kādas 
metodes var izmantot, lai noteiktu attiecīgo 
summu, un kādas ir sekas, ja persona 
nespēj pilnībā izpildīt noteiktās prasības. 
Tomēr šīs valsts līmeņa prasības 
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nedrīkstētu būt mazāk labvēlīgas nekā 
prasības, kas piemērojamas līdzīgām valstī 
celtām prasībām (līdzvērtīguma princips), 
un to dēļ nedrīkstētu būt praktiski 
neiespējami vai pārmērīgi sarežģīti īstenot 
Savienības tiesības uz zaudējumu atlīdzību 
(efektivitātes princips). Saistībā ar šo būtu 
jāņem vērā iespējamā informācijas 
asimetrija starp personām un tas, ka 
kaitējuma apmēra noteikšanas nolūkā ir 
jāvērtē, kā attiecīgais tirgus būtu attīstījies, 
ja nebūtu izdarīts pārkāpums. Veikt šo 
novērtējumu nozīmē veikt salīdzinājumu ar 
situāciju, kas pēc definīcijas ir hipotētiska, 
tāpēc tas nekad nevar būt pilnīgi precīzs. 
Tādēļ ir lietderīgi pilnvarot valstu tiesas 
izteikt konkurences tiesību pārkāpuma 
radītā kaitējuma apmēru aplēses veidā.

nedrīkstētu būt mazāk labvēlīgas nekā 
prasības, kas piemērojamas līdzīgām valstī 
celtām prasībām (līdzvērtīguma princips), 
un to dēļ nedrīkstētu būt praktiski 
neiespējami vai pārmērīgi sarežģīti īstenot 
Savienības tiesības uz zaudējumu atlīdzību 
(efektivitātes princips). Saistībā ar šo būtu 
jāņem vērā iespējamā informācijas 
asimetrija starp personām un tas, ka 
kaitējuma apmēra noteikšanas nolūkā ir 
jāvērtē, kā attiecīgais tirgus būtu attīstījies, 
ja nebūtu izdarīts pārkāpums. Veikt šo 
novērtējumu nozīmē veikt salīdzinājumu ar 
situāciju, kas pēc definīcijas ir hipotētiska, 
tāpēc tas nekad nevar būt pilnīgi precīzs. 
Tādēļ ir lietderīgi pilnvarot valstu tiesas 
izteikt konkurences tiesību pārkāpuma 
radītā kaitējuma apmēru aplēses veidā.
Tiesām būtu jāpalīdz šajā diezgan 
sarežģītajā uzdevumā, saņemot skaidrus, 
vienkāršus, saprotamus, viegli 
piemērojamus un pietiekami atjauninātus 
ieteikumus, ko sniegusi Komisija.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Komisijas ieteikumu nesaistošo raksturu, ir lietderīgi uzsvērt to nozīmi, valstu 
tiesās efektīvi nosakot kaitējuma apmēru, kā arī skaidra formulējuma būtību.

Grozījums Nr. 35
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Būtu jāveicina, lai cietušās personas 
un pārkāpumu izdarījušie uzņēmumi 
vienotos par atlīdzību par konkurences 
tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītu 
kaitējumu, izmantojot strīdu izšķiršanas 
mehānismus vienošanās ceļā, piemēram, 
ārpustiesas izlīgumu, šķīrējtiesu un 
mediāciju. Ja iespējams, šai strīdu 

(37) Būtu jāveicina, lai cietušās personas 
un pārkāpumu izdarījušie uzņēmumi 
vienotos par atlīdzību par konkurences 
tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītu 
kaitējumu, izmantojot strīdu izšķiršanas 
mehānismus vienošanās ceļā, piemēram, 
ārpustiesas izlīgumu, šķīrējtiesu un 
mediāciju. Ja iespējams, šai strīdu 
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izšķiršanai vienošanās ceļā būtu jāaptver 
pēc iespējas vairāk cietušo personu un 
pārkāpumu izdarījušo uzņēmumu. Tādēļ šīs 
direktīvas noteikumi par strīdu izšķiršanu 
vienošanās ceļā tiecas veicināt šādu 
mehānismu izmantošanu un palielināt to 
efektivitāti.

izšķiršanai vienošanās ceļā būtu jāaptver 
pēc iespējas vairāk cietušo personu un 
pārkāpumu izdarījušo uzņēmumu.
Noteikumus par kolektīvo tiesisko 
aizsardzību attiecīgi piemēro saistībā ar 
kolektīviem alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) mehānismiem. Tādēļ šīs direktīvas 
noteikumi par strīdu izšķiršanu vienošanās 
ceļā tiecas veicināt šādu mehānismu 
izmantošanu un palielināt to efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Mehānismi strīdu izšķiršanai vienošanās ceļā var būt patiesi efektīvi tikai tad, ja kolektīvā 
tiesiskā aizsardzība ir pieņemta arī saistībā ar ADR, līdzīgi kā tiesas procesos. Tādējādi visi 
dalībnieki ietaupīs laiku un izmaksas, pamatojoties uz uzlaboto procesuālo efektivitāti, bet 
valstu tiesas tiks būtiski atslogotas un patērētāju pozīcijas kļūs ievērojami spēcīgākas.

Grozījums Nr. 36
Andreas Schwab

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 
vienlaikus nozīmē, ka cietušās personas 

(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 
vienlaikus nozīmē, ka cietušās personas 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 18. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 37
Andreas Schwab

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 aktos 
noteiktās prasības paredzēt atbildību.

Or. en

Pamatojums

Lai pieprasītu kompensāciju, ir jāizpilda valsts tiesību aktos noteiktās prasības paredzēt 
atbildību.

Grozījums Nr. 38
Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka pārmērīgas 
kompensācijas iespēja tiek izslēgta.

Or. en

Pamatojums

Jānovērš pārmērīga kompensācija, jo tā traucētu nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 39
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušās 
personas var efektīvi īstenot savas tiesības 
pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušās 
personas var efektīvi īstenot savas tiesības 
pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu un 
saņemt faktisku tiesisko aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “zaudējumu atlīdzināšanas prasība” ir 
prasība saskaņā ar valsts tiesībām, ar kuru 
cietusī persona valsts tiesā izvirza 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu; tā var 
būt arī prasība, ar kuru zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu valsts tiesā izvirza 

3.“zaudējumu atlīdzināšanas prasība” ir 
prasība saskaņā ar valsts tiesībām, ar kuru 
cietusī persona valsts tiesā izvirza 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu; tā var 
būt arī prasība, ar kuru zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu valsts tiesā izvirza 
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persona, kura rīkojas vienas vai vairāku 
cietušo personu vārdā, ja valsts tiesībās ir 
paredzēta šāda iespēja;

persona, kura rīkojas vienas vai vairāku 
cietušo personu vārdā, ja valsts tiesībās ir 
paredzēta šāda iespēja, jo īpaši attiecībā uz 
kolektīvo tiesisko aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2012. gada februārī pieņēma rezolūciju „Virzība uz saskaņotu Eiropas 
pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”, kurā tas aicināja sniegt priekšlikumus kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā, tostarp vispārēju principu kopumu, kas nodrošina vienotu 
tiesiskuma pieejamību ar kolektīvas tiesiskās aizsardzības palīdzību Savienībā, risinot 
patērētāju tiesību pārkāpumus. Kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms uzlabotu 
konkurences tiesību efektīvu īstenošanu un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 41
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “zaudējumu atlīdzināšanas prasība” ir
prasība saskaņā ar valsts tiesībām, ar kuru 
cietusī persona valsts tiesā izvirza 
zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu; tā var 
būt arī prasība, ar kuru zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu valsts tiesā 
izvirza persona, kura rīkojas vienas vai 
vairāku cietušo personu vārdā, ja valsts
tiesībās ir paredzēta šāda iespēja;

3. “zaudējumu atlīdzināšanas prasība” ir 
prasība saskaņā ar valsts tiesībām, ar kuru 
cietusī persona valsts tiesā individuāli vai 
kopīgi izvirza zaudējumu atlīdzināšanas 
prasījumu; tā attiecas arī uz prasībām, ar
ko persona, kura rīkojas vienas vai vairāku 
cietušo personu vārdā, izvirza zaudējumu 
atlīdzināšanas prasījumu valsts tiesā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a “kolektīva tiesiskā aizsardzība” ir: 
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i) juridisks mehānisms, kas nodrošina 
iespēju pieprasīt pārtraukt nelikumīgu 
rīcību kolektīvi divām vai vairākām 
fiziskām vai juridiskām personām vai 
iestādei, kurai ir tiesības celt pārstāvības 
prasību (aizlieguma kolektīvā tiesiskā 
aizsardzība); ii) juridisks mehānisms, kas 
nodrošina iespēju pieprasīt kompensāciju 
kolektīvi divām vai vairākām fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras ierosina 
prasību par kaitējumu masveida 
kaitējuma situācijā, vai iestādei, kurai ir 
tiesības celt pārstāvības prasību 
(atlīdzināšanas kolektīvā tiesiskā 
aizsardzība);

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2012. gada februārī pieņēma rezolūciju „Virzība uz saskaņotu Eiropas 
pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”, kurā tas aicināja sniegt priekšlikumus kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības jomā, tostarp vispārēju principu kopumu, kas nodrošina vienotu 
tiesiskuma pieejamību ar kolektīvas tiesiskās aizsardzības palīdzību Savienībā, risinot 
patērētāju tiesību pārkāpumus. Kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms uzlabotu 
konkurences tiesību efektīvu īstenošanu un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 43
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 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 prakses dalībnieks 
neatkarīgi no citiem šajā nolīgumā, 
lēmumā vai praksē iesaistītajiem 
uzņēmumiem sadarbojas ar konkurences 
iestādi tās izmeklēšanā, brīvprātīgi sniedzot 
sev zināmo informāciju par nolīgumu, 
lēmumu vai praksi un savu lomu tajā, pretī 
saņemot atbrīvojumu no nolīgumam, 
lēmumam vai praksei piemērojamā naudas 
soda vai šā naudas soda samazinājumu;
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Or. en

Pamatojums

Izvēlētais termins ir pārāk šaurs, un tajā nav ņemta vērā iekšējā tirgus realitāte.

Grozījums Nr. 44
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 14. punkts

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. “korporatīvā liecība iecietības 
programmas ietvaros” ir uzņēmuma vai tā 
vārdā brīvprātīgi sniegta mutiska vai 
rakstiska informācija konkurences iestādei
jebkurā procesa laikā, kurā apraksta 
uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par ar 
konkurenci nesaderīgu nolīgumu, 
lēmumu vai praksi 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, tostarp jebkādiem šīs 
liecības pielikumiem; šis jēdziens 
neattiecas uz dokumentiem vai 
informāciju, kas pastāv neatkarīgi no 
konkurences iestādes procedūras 
(“iepriekšpastāvējusi informācija”);

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Ierosinātā jēdziena „korporatīvā liecība 
iecietības programmas ietvaros” definīcija neietver visus dokumentus, kas satur 
pašapsūdzošus pierādījumus, kurus iesniegusi persona, kas pieteikusies dalībai iecietības 
programmā. Tādējādi šis aizsardzības ierobežojums nesasniedz vēlamo mērķi, lai saglabātu 
iecietības un izlīguma procedūru lietderību un efektivitāti.
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Grozījums Nr. 45
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. “izlīguma iesniegums” ir uzņēmuma 
vai tā vārdā brīvprātīgi sniegta 
informācija konkurences iestādei, kurā 
uzņēmums atzīst savu dalību Līguma 
101. panta vai atbilstīgo valsts tiesību 
noteikumu pārkāpumā un savu atbildību 
par šo pārkāpumu un kura speciāli 
sagatavota kā oficiāls iestādei adresēts 
pieprasījums piemērot paātrināto 
procedūru;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

17. “izlīgums vienošanās ceļā” ir 
vienošanās, saskaņā ar kuru zaudējumi tiek 
atlīdzināti, pamatojoties uz strīda 
izšķiršanu vienošanās ceļā, tostarp uz 
vienošanos, atbilstoši kurai uzņēmums 
apņemas atlīdzināt kaitējumu personām, 
kas cietušas no konkurences noteikumu 
pārkāpumiem, no nodrošināta
kompensāciju fonda.

Or. en

Pamatojums

Iespēja izveidot nodrošinātu kompensāciju fondu stiprinās cietušo personu tiesības uz 
kompensāciju.
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Grozījums Nr. 47
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību nolūkos valstu 
tiesas parasti nevar izdot rīkojumu pusei 
vai trešai personai atklāt liecības 
iecietības programmas ietvaros vai kādu 
citu dokumentu, kas satur pašapsūdzošu 
liecību, kuru atklājusi persona, kas 
piesakās dalībai iecietības programmā. 
Tomēr, ja prasītājs ir iesniedzis reāli 
pieejamus faktus un pierādījumus, kas ir 
pietiekami, lai nodrošinātu ticamību, ka 
šim prasītājam vai tiem, kurus tas pārstāv, 
ir nodarīts kaitējums atbildētāja izdarīta 
konkurences noteikumu pārkāpuma dēļ un 
ka liecības iecietības programmas ietvaros 
vai kāds cits dokuments, kas satur 
pašapsūdzošu liecību, kuru atklājusi 
persona, kas piesakās dalībai iecietības 
programmā, pieteikuma iesniedzējam ir 
obligāta, atbalstot savu prasību, un satur 
pierādījumus, ko citādi nevar sniegt, 
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 valsts tiesas var 
izdot rīkojumu arī prasītājam vai trešai 
personai atklāt pierādījumus pēc atbildētāja 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
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vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 48
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir parādījusi, ka otras puses vai trešās 
personas rīcībā esošie pierādījumi ir
būtiski, lai pamatotu attiecīgi tās prasījumu 
vai aizstāvību; un

a) ir konkretizējusi pierādījumu, kas ir
otras puses vai trešās personas rīcībā un 
kas ir būtisks, lai pamatotu tās prasījumu 
vai aizstāvību;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija savā tiesību akta priekšlikuma paskaidrojumā norāda, ka parasti būtu 
jāatzīst, ka pieprasījumi atklāt dokumentus nav samērīgi un neatbilst pieprasītāja 
pienākumam pēc iespējas precīzi un šauri konkretizēt pierādījumus (pierādījumu kategorijas). 
Lai izvairītos no pierādījumu vākšanas pēc nejaušības principa, prasītājam ir jādefinē 
pierādījuma daļas vai pierādījuma kategorijas, cik šauri un precīzi vien iespējams.

Grozījums Nr. 49
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ir pierādījusi, ka tā ievēro prasību 
atklāt tādas konstatētas zaudējumu 
atlīdzināšanas prasības pierādījumu, kas 
iesniegta kādā Savienības valsts tiesā; un

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 5. pantā nav sniegti nekādi ieteikumi par prasībām atklāt pierādījumu, kas atrodas 
ārpus ES. Tomēr pierādījumu par ES ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu vai vienošanos 
neizmanto kā (kolektīvo) prasību aizstājēju ārpus ES jurisdikcijas. Grozījums ir paredzēts, lai 
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pienācīgi atrisinātu šo jautājumu un izvairītos no šāda iespaida.

Grozījums Nr. 50
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ir pierādījusi valsts tiesai, kurā
pieprasījums ir iesniegts, ka prasītāja 
puse vai jebkura cita ar to saistīta puse 
iegūtos pierādījumus neizmantos citā 
tiesvedībā un ka prasītāja puse vai 
jebkura cita ar to saistīta puse to nedarīs 
pieejamu nevienai trešai pusei, izņemot ar 
tās valsts tiesas nepārprotamu atļauju, 
kurā tiek izskatīta zaudējumu 
atlīdzināšanas prasība;

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 51
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina to, ka valsts 
tiesas var izdot rīkojumu izpaust noteiktas 
šā pierādījuma daļas vai to kategorijas, 
ierobežojot, cik precīzi un šauri vien 
iespējams, atbilstoši reāli pieejamajiem
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faktiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija savā tiesību akta priekšlikuma paskaidrojumā norāda, ka parasti būtu 
jāatzīst, ka pieprasījumi atklāt dokumentus nav samērīgi un neatbilst pieprasītāja 
pienākumam pēc iespējas precīzi un šauri konkretizēt pierādījumus (pierādījumu kategorijas). 
Lai izvairītos no pierādījumu vākšanas pēc nejaušības principa, prasītājam ir jādefinē 
pierādījuma daļas vai pierādījuma kategorijas, cik šauri un precīzi vien iespējams.

Grozījums Nr. 52
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas 
pierādījumu atklāšanu veic samērīgā 
apmērā un attiecībā uz zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību Savienībā. Lai 
noteiktu, vai puses pieprasījums atklāt 
pierādījumus ir samērīgs, valstu tiesas 
apsver attiecīgās publiskās intereses un
visu iesaistīto privāto personu likumīgās 
intereses. Tās jo īpaši apsver:

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 53
Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nepieciešamību nodrošināt 
konkurences tiesību publiskās īstenošanas 
efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz riskiem, 
ko varētu nodarīt dokumentu
publiskošana:
i) konkurences iestāžu vadītajām 
iecietības programmām;
ii) konkurences iestāžu vadītajām 
izlīguma procedūrām;
iii) iekšējām lēmumu pieņemšanas 
procedūrām konkurences iestādē un 
Eiropas konkurences tīklā;

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Šī nozīme jāņem vērā valstu tiesnešiem, izdodot atklāšanas rīkojumu.

Grozījums Nr. 54
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nepieciešamību izvairīties no šajā 
nodaļā paredzēto tiesību ļaunprātīgas 
izmantošanas saistībā ar pierādījumu 
atklāšanu un attiecīgi iegūto pierādījumu 
un informācijas ļaunprātīgas 
izmantošanas;

Or. en
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Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 55
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesu 
rīcībā ir efektīvi pasākumi konfidenciālas 
informācijas maksimālai aizsardzībai pret 
neatbilstīgu izmantošanu, vienlaikus 
nodrošinot, ka zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībā Savienībā ir pieejami būtiskie 
pierādījumi, kas satur šādu informāciju.
Interese, ka uzņēmumiem jāizvairās no 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībām pēc
pārkāpuma, nav uzskatāma par 
komerciālu interesi, kam nepieciešama 
aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Interese izvairīties no zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar konkurences noteikumu 
pārkāpumu nav uzskatāma par komerciālu interesi, kam nepieciešama aizsardzība, jo tā būtu 
tieši pretrunā reālajām tiesībām saņemt kompensāciju (sal. CDC Hydrogen 
Peroxide/Komisija (T-437/08)).

Grozījums Nr. 56
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
konkurences iestādes izskata valsts tiesas 
rīkojumus izpaust informāciju saskaņā ar 
šo pantu par informāciju, kas iegūta no 
konkurences iestādes lietām, neatkarīgi 
no tā, vai informācija ir konkurences 
iestādes vai trešās personas rīcībā.

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu.

Grozījums Nr. 57
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieinteresētās personas, kurām ir liecība 
iecietības programmas ietvaros vai 
jebkurš cits dokuments, kas satur 
pašapsūdzošu liecību, kuru iesniegusi 
persona, kas piesakās dalībai iecietības 
programmā, izskata valsts tiesas 
rīkojumus izpaust informāciju saskaņā ar 
šo pantu par informāciju, kas iegūta no 
norādītajiem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
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netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Līdz ar to dokumenti, kurus iesniedzis pieteikuma iesniedzējs, ir jāaizsargā, 
vienlaikus paredzot, ka aizsardzība pati par sevi ir nesaderīga ar primārajām tiesībām
(Donau Chemie).

Grozījums Nr. 58
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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
valsts tiesa nav uzklausījusi šā rīkojuma 
adresātu.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē termins.

Grozījums Nr. 59
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskai vai 
juridiskai personai, vai iestādei, uz kuru 
attiecas valsts tiesas rīkojums saskaņā ar 
šo pantu, ir iespēja vērsties tiesā pret 
lēmumu, tostarp provizoriskiem 
nolēmumiem. Konkurences iestādēm pēc 
uzklausīšanas jābūt tādām pašām
tiesībām, kā aprakstīts 5. panta 
5.a punktā.
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Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Dokumentu aizsardzība tiks nodrošināta, paredzot iespēju veikt tiesvedību pret 
lēmumu.

Grozījums Nr. 60
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Neskarot 4. punktā noteikto pienākumu 
un 6. pantā noteiktos ierobežojumus, šis 
pants dalībvalstīm neliedz saglabāt vai 
ieviest noteikumus, kas paredz 
pierādījumu plašāku atklāšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis, lai saglabātu iecietības programmas 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 61
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
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Konkurences iestādes lietas materiālos 
esošu pierādījumu atklāšanas 
ierobežojumi
1. Dalībvalstis nodrošina, ka zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību nolūkiem valstu 
tiesas nevienā brīdī nevar izdot rīkojumu 
pusei vai trešai personai atklāt šādu 
kategoriju pierādījumus:
a) korporatīvās liecības iecietības 
programmas ietvaros; un
b) izlīguma iesniegumus.
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:
a) informāciju, kuru kāda fiziskā vai 
juridiskā persona sagatavojusi speciāli 
konkurences iestādes procedūras nolūkā;
b) informāciju, kuru konkurences iestāde 
sagatavojusi procedūras ietvaros.
3. Attiecībā uz konkurences iestādes lietas 
materiālos esošajiem pierādījumiem, kuri 
neietilpst nevienā no šā panta 1. un 
2. punktā minētajām kategorijām, 
pierādījumu atklāšanas rīkojumu 
zaudējumu atlīdzināšanas prasības 
ietvaros var iesniegt jebkurā laikā.

Or. en

Pamatojums

Garantēt pietiekamu stimulu iecietības programmām ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. Iecietības programmas ir visefektīvākais 
līdzeklis ar konkurenci nesaderīgu nolīgumu atklāšanā. Ja ar konkurenci nesaderīga rīcība 
netiek atklāta vai tiek atklāta mazā apmērā, nav arī cietušo personu, kam atlīdzināt 
kaitējumu. Konkrētu dokumentu aizsardzība pati par sevi var apdraudēt reālās tiesības 
saņemt kompensāciju un vienlaikus iecietības programmu efektivitāti.
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Grozījums Nr. 62
Sylvana Rapti

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 nolūkiem valstu 
tiesas nevienā brīdī nevar izdot rīkojumu 
pusei vai trešai personai atklāt
korporatīvās liecības iecietības 
programmas ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Lai arī izlīguma iesniegumi ir svarīgi efektīvas konkurences tiesību publiskās īstenošanas 
nolūkā, tie nekādā gadījumā nav vienlīdz svarīgi ar korporatīvajām liecībām iecietības 
programmas ietvaros. Ir būtiskas to īpatnību un kvalitātes atšķirības, jo izlīguma iesniegumi 
atšķirībā no korporatīvajām liecībām iecietības programmas ietvaros nav obligāti, lai reāli 
atklātu pārkāpumus. Līdz ar to tie būtu jāiekļauj 6. panta 2. punkta pelēkajā sarakstā, nevis 
stingrākajā melnajā sarakstā.

Grozījums Nr. 63
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) korporatīvās liecības iecietības 
programmas ietvaros; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) korporatīvās liecības iecietības
programmas ietvaros; un

a) visus no jauna sagatavotos apsūdzošos 
dokumentus, ko iesniegusi persona, kura
ir pieteikusies dalībai iecietības
programmā; un

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izlīguma iesniegumus. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Andreas Schwab

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 
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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 6. panta svītrojumu.

Grozījums Nr. 67
Andreas Schwab

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, pamatojoties uz 6. panta svītrojumu.

Grozījums Nr. 68
Andreas Schwab

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 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pierādījumus, 
kurus fiziska vai juridiska persona 
ieguvusi, izmantojot vienīgi piekļuvi 
konkurences iestādes lietas materiāliem, 
īstenojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 
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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.

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, kura 
pārņēmusi tās prasījumu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgots, pamatojoties uz 6. panta un šā panta 1. un 2. punkta svītrojumu.

Grozījums Nr. 69
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas
var piemērot sankcijas pusēm, trešām 
personām un to juridiskajiem pārstāvjiem, 
ja tie:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka valstu tiesas
faktiski piemēro sankcijas pusēm, trešām 
personām un to juridiskajiem pārstāvjiem, 
ja tie:

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) puse, kura veikusi iznīcināšanu, zināja, 
ka attiecīgie pierādījumi ir būtiski 
izskatīšanā esošās vai iespējamās 
zaudējumu atlīdzināšanas prasībās, kuras 
cēlusi šī puse vai kuras celtas pret to;

iii) puse, kura veikusi iznīcināšanu, zināja
vai saprātīgi varēja secināt, ka attiecīgie 
pierādījumi ir būtiski izskatīšanā esošās vai 
iespējamās zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībās, kuras cēlusi šī puse vai kuras 
celtas pret to;
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Or. en

Grozījums Nr. 71
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

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 
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, tiesības uz 
efektīvu tiesisko aizsardzību un taisnīgu 
tiesu, kā arī tiesības uz aizstāvību saskaņā 
ar Hartas 47. un 48. pantu un tiesības uz 
lietas taisnīgu lietas izskatīšanu saskaņā 
ar ECTK 6. pantu. Tāpēc valstu 
konkurences iestāžu un konkurences tiesu 
lēmumi ir saistoši, ja nav acīmredzamu 
kļūdu izmeklēšanā un ja ir ievērotas 
tiesības uz aizstāvību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību patērētājiem un uzņēmumiem, saistošo spēku 
nepiemēro, ja minētās tiesības nav ievērotas.

Grozījums Nr. 72
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ii) faktus, kas kvalificējami kā Savienības 
vai konkurences tiesību pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Hans-Peter Martin

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 pieci gadi un attiecībā uz 
sarežģītiem finanšu produktiem — vismaz 
desmit gadi.

Or. de

Grozījums Nr. 74
Andreas Schwab

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 ierobežojums šķiet pietiekams. Pirmkārt, prasītāji vienalga vēlēsies pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību, cik ātri vien iespējams, pēc kompetentās iestādes juridiski saistoša 
lēmuma pieņemšanas un, otrkārt, trīs gadi prasītājiem ir pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotu 
savu lietu.
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Grozījums Nr. 75
Sylvana Rapti

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 agrākais divus gadus
pēc tam, kad nolēmums par pārkāpumu ir 
kļuvis galīgs vai procedūra izbeigta citā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot sarežģīto ekonomisko būtību un grūtības laikus celt prasības par to zaudējumu 
atlīdzināšanu, kas izriet no rīcības, kura nav savienojama ar konkurenci, ņemot vērā 
informācijas asimetriju, jo īpaši attiecībā uz patērētājiem, ir pareizi pagarināt apturēšanas 
termiņu par vienu gadu, lai reāli nodrošinātu prasītāju tiesības uz pilnu atlīdzību.

Grozījums Nr. 76
Andreas Schwab

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.
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Or. en

Pamatojums

Apturējuma beigas būs definētas precīzi. Turklāt seši mēneši šķiet pietiekami ilgs laiks, lai 
sasniegtu vēlamo mērķi.

Grozījums Nr. 77
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neatkarīgi no šā panta 1.–5. punkta 
noteikumiem, zaudējumu atlīdzināšanas 
prasības iesniedz 10 gadu laikā no 
notikumiem, kas bija to pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Malcolm Harbour

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 var paredzēt sistēmas 
īstenošanu, pamatojoties uz tiesas 
judikatūru, ja 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, 
šādā gadījumā pienākums pierādīt, ka 
pārmaksa ir tikusi attiecināta, ir 
atbildētājam.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan attiecināšanas izmantošana aizstāvībai, kas ir pieejama vairākās ES valstu tiesību 
sistēmās, ir apsveicams priekšlikums, bažas, ko ar šo grozījumu cenšas novērst, ir, ka ES 
līmeņa tiesību akti, kā ierosināts šajā pantā, var netīši būt labvēlīgi vai nu tiešajiem, vai 
netiešajiem pircējiem. Lai arī bez tiesību aktiem, pastāv pretrunu risks, tāpēc, iespējams, būtu 
labāk atļaut dalībvalstīm ieviest attiecināšanas izmantošanu aizstāvībai, piemērojot ES tiesu 
judikatūru.

Grozījums Nr. 79
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tiesa 
ir pilnvarota aplēst, kāda daļa no minētās 
pārmaksas ir attiecināta.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka valsts tiesai ir tiesības novērtēt to pārmaksas daļu, kas tika nodota tālāk, lai 
novērstu tādas problēmas kā informācijas asimetrija.

Grozījums Nr. 80
Andreas Schwab

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
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Pamatojums

Ir grūti novērtēt, kāda būtu „juridiskas neiespējamības” definīcija. Turklāt juridiski šķēršļi, 
kas padara par „juridiski neiespējamu” netiešajiem klientiem pieprasīt kompensāciju par 
viņiem nodarīto kaitējumu būtu pretrunā Tiesas judikatūrai (sal. Courage un Crehan; 
Manfredi), un tāpēc tam nevajadzētu notikt vispirms. Ierosinātais formulējums var būt iemesls 
tam, ka kompensācija tiek piešķirta prasītājiem, kuriem nav nodarīts nekāds kaitējums, un/vai 
tiek piešķirta pārmērīga kompensācija.

Grozījums Nr. 81
Andreas Schwab

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:

Situācijā, kas minēta šā panta 1. punktā,
lai pierādītu, ka pastāv attiecināšana,
netiešais pircējs parāda vismaz visu 
turpmāk norādīto:

Or. en

Pamatojums

Pierādīšanas pienākums ir netiešajam pircējam.

Grozījums Nr. 82
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārkāpums atbildētāja tiešajam 
klientam ir radījis pārmaksu; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) viņš iegādājās šīs preces vai 
pakalpojumus no tiešā pircēja vai no cita 
netiešā pircēja, kas piegādes ķēdē ir tieši 
saistīts ar atbildētāju; un

Or. en

Pamatojums

Pierādījums, kas netiešajam pircējam jāiesniedz, lai apliecinātu attiecināšanu, ir 
nepietiekams. Lai pierādītu attiecināšanu uz netiešo pircēju, nepietiek tikai ar nosacījumiem 
par a) pārkāpuma esamību, b) pārmaksu tiešajam pircējam saistībā ar šo pārkāpumu un 
c) faktu, ka preces vai pakalpojumi, kas bija pārkāpuma subjekts vai iegūti pārkāpumā, tika 
iegādāti.

Grozījums Nr. 84
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) viņš iegādājās šīs preces vai 
pakalpojumus pārmaksājot;

Or. en

Pamatojums

Pierādījums, kas netiešajam pircējam jāiesniedz, lai apliecinātu attiecināšanu, ir 
nepietiekams. Lai pierādītu attiecināšanu uz netiešo pircēju, nepietiek tikai ar nosacījumiem 
par a) pārkāpuma esamību, b) pārmaksu tiešajam pircējam saistībā ar šo pārkāpumu un 
c) faktu, ka preces vai pakalpojumi, kas bija pārkāpuma subjekts vai iegūti pārkāpumā, tika 
iegādāti. Viņam jāpierāda, ka viņš iegādājās preces pārmaksājot.

Grozījums Nr. 85
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesa ir 
pilnvarota aplēst, kāda daļa no minētās 
pārmaksas ir attiecināta.

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesa ir 
pilnvarota aplēst, kāda daļa no minētās 
pārmaksas ir attiecināta. Tiesām būtu 
jāpalīdz šajā diezgan sarežģītajā 
uzdevumā, saņemot skaidrus, vienkāršus, 
saprotamus, viegli piemērojamus un 
pietiekami atjauninātus ieteikumus, ko 
sniegusi Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvas 12. un 13. panta noteikumi 
neaizliedz dalībvalstīm paredzēt tādus 
noteikumus, kas aizkavētu divkāršas 
kompensācijas izmaksu par zaudējumiem, 
ja kompensācija jau ir izmaksāta vai nu 
tiešajam, vai netiešajam pircējam.

Or. en

Pamatojums

Jānovērš pārmērīga kompensācija, jo tā traucētu nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 87
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tas ir sens vispārējs tiesību princips visā ES, ka prasītāja atbildība ir pierādīt zaudējumu 
līmeni. Komisijas priekšlikums ir pretrunā tam un ietekmētu šo režīmu. Turklāt atbildētājam 
būtu nepieciešami ievērojami ekonomiskie pierādījumi, lai atspēkotu šādu pieņēmumu, un 
būtu lielas grūtības ieviest šādu pieņēmumu, ja var būt vairāk nekā viens pircēju slānis 
(piemēram, piegādātājs, mazumtirgotājs un patērētājs).

Grozījums Nr. 88
Sylvana Rapti

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 pēc būtības 
rupju pārkāpumu gadījumos pieņem, ka 
pārkāpums ir radījis kaitējumu. Pārkāpumu 
izdarījušajam uzņēmumam ir tiesības 
atspēkot šo pieņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Andreas Schwab

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 valsts tiesām 
ir piešķirtas pilnvaras konstatēt kaitējumu
un novērtēt tā summu, ņemot vērā pušu 
iesniegtos pierādījumus.
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Or. en

Pamatojums

Atspēkojams pieņēmums, ka „karteļa pārkāpuma gadījumā” kaitējums nodarīts, ir realitātes 
vispārinājums, kas nav pilnībā precīzs. Nav ekonomiska pierādījuma, ka visi karteļi nodara 
kaitējumu. Komisijas naudas sodi ļoti nošķir ar konkurenci nesaderīgus nolīgumus vai 
vienošanās: smagos cenu karteļus un brīvākas saziņas formas starp konkurentiem. Ne visiem 
šiem veidiem noteikti ir ekonomiskā ietekme. Turklāt nav norādes par to, kā atbildētājs var 
atspēkot šo pieņēmumu.

Grozījums Nr. 90
Andreas Schwab

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.
Dalībvalstis paredz, ka tiesai tiek 
piešķirtas pilnvaras kaitējuma apmēru 
izteikt aplēses veidā.

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.

Or. en

Pamatojums

Svītrots, pamatojoties uz 16. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 91
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
konkurences iestādes, kas ir daļa no to 
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valsts iestāžu tīkla, kuras piemēro 
Savienības konkurences noteikumus, var 
apturēt tiesvedību, ja šīs tiesvedības puses 
ir iesaistītas strīda izšķiršanā vienošanās 
ceļā par zaudējumu atlīdzināšanas 
prasību. Kompensāciju, kas izmaksāta vai 
jāizmaksā cietušajiem saskaņā ar šādu 
tiesvedību, uzskata par mīkstinošu 
apstākli, nosakot naudas soda apmēru.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju un uzņēmumu interesēs kompensācijai par zaudējumiem jābūt izmaksu ziņā
efektīvai, savlaicīgai un lietderīgai. Tāpēc ir jāveicina agrīna strīda izšķiršana vienošanās 
ceļā, sniedzot stimulu, kas saistīts ar konkurences iestāžu noteikto naudas sodu, lai 
nodrošinātu šādu izmaksu ziņā efektīvu, savlaicīgu un lietderīgu kompensāciju. Ja 
konkurences iestādes izmaksāto kompensāciju uzskata par precīzu un likumīgu, to pēc tam 
ņem vērā, nosakot naudas sodu.

Grozījums Nr. 92
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

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 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.
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Or. en

Pamatojums

Iespēju, ka tad, ja izlīgumā neiesaistītie līdzvainīgie pārkāpēji nespēj atlīdzināt zaudējumus, 
kuri atbilst prasījuma atlikušajai daļai, izlīgumā iesaistītajam līdzvainīgajam pārkāpējam (lai 
gan viņš ir norēķinājies iepriekš) var likt maksāt zaudējumu atlīdzību izlīgumā iesaistītajai 
cietušajai personai, svītro, jo tas būs bremzējošs faktors, kas ir pretrunā Eiropas Komisijas
sākotnējam mērķim.

Grozījums Nr. 93
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata šo direktīvu un ziņo par 
to Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā [pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa].

Komisija pārskata šo direktīvu un ziņo par 
to Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā [pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas transponēšanas termiņa].

Pārskatam pievieno saskaņotu 
pēcieviešanas novērtējumu par kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības un kolektīvo ADR 
mehānismu darbību konkurences jomā, 
īpaši novērtējot šādu mehānismu 
piemērošanas paplašināšanas būtību citās 
nozarēs, kā arī izveidojot šādu 
mehānismu ES mērogā, lai nodrošinātu 
efektīvu patērētāju tiesību aizsardzību un 
līdzsvarotu iekšējā tirgus darbību.

Or. en


