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ĪSS PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē šo direktīvas priekšlikumu, ko Komisijas iesniegusi pēc gandrīz 
desmit gadus ilgām pārdomām. Patērētājiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
patlaban ir grūtības izmantot savas Kopienas tiesības uz kompensāciju par konkurences 
noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītu kaitējumu. 

Attiecībā uz privāto tiesību aizsardzību referents gribētu, lai šajā direktīvā tiktu iekļauts 
pārstāvnieciskās un kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms. Komisija, atbildot uz 
Parlamenta Rezolūciju (P6_TA(2009)0187), savā paziņojumā piekrīt, ka ir neieciešama 
integrēta pieeja kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai, lai nodrošinātu prasību atlīdzināt 
Savienības konkurences noteikumu pārkāpuma rezultātā nodarītu zaudējumu konsekventu 
izskatīšanu. Vēl joprojām nav pieņemti saistoši horizontāli pasākumi par kolektīvo tiesisko 
aizsardzību. Kolektīvas prasības ļautu atbilstīgām un kvalificētām struktūrām, piemēram, 
patērētāju apvienībām vai tirdzniecības organizācijām, celt prasību atsevišķa prasītāja vārdā. 
Tomēr referents aicina, lai tikai precīzi noteikta cilvēku grupa varētu darboties kā pārstāvis un 
piedalīties šīs prasības izskatīšanā. Šai noteikšanai jābūt pabeigtai, kad tiek iesniegta prasība, 
un referents iesaka izmantot brīvprātīgas iesaistīšanās modeli. Ņemot vērā to, ka Eiropas 
Savienībā tikai 25 % no karteļu gadījumiem tiek ierosināta prasība par zaudējumu 
atlīdzināšanu, ir jādara vairāk, lai mudinātu patērētājus iestāties par savām tiesībām. 

Referents atzīst, ka iecietības programmas izmantošana dod lielu ieguldījumu karteļu 
atklāšanā, tādējādi vispār dodot iespēju iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. 
Referents nepiekrīt Komisijas priekšlikumam ieviest robežlielumu pelēko sarakstu attiecībā 
uz konkurences iestādes lietas materiālos esošu pierādījumu atklāšanas ierobežojumiem, pēc 
tam, kad konkurences iestāde ir slēgusi savu procedūru. Uz visiem pierādījumiem no 
personām, kuras pieteikušās dalībai iecietības programmā, būtu jāattiecina 6. panta pirmās 
daļas noteikumi, ja šie pierādījumi ir saņemti pieteikumā dalībai iecietības programmā vai pēc 
konkurences iestādes pieprasījuma.

Lai gan ierosināt lietu par konkurences  noteikumu pārkāpumu var tikai tad, ja ir ziņotājs, 
ierosinātajā direktīvā uz to nav konkrētas atsauces. Noteikumi paredz tikai ziņotāju identitātes 
aizsardzību, bet ne sniegtās informācijas aizsardzību. Attiecībā uz zaudējumu ziņotāja 
identitāte nav svarīga un tā arī neietekmē zaudējuma apjomu. Patlaban ziņotāja identitātes 
aizsardzība ir paredzēta dalībvalstu tiesību aktos. Lai nodrošinātu paredzamību un strīdu 
atbilstošu izskatīšanu, šajā direktīvā būtu jāiekļauj personas dati.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ka pierādīšanas pienākums būt jāuzliek 
atbildētājam. Tas atvieglo prasītājiem prasības iesniegšanu. Trūkumi pierādījumos nāks par 
labu prasītājam un nepārprotami dos priekšrocību tiešajiem pircējiem. Atbilstoši Tiesas 
judikatūrai arī netiešajiem pircējiem jābūt tiesībām ierosināt lietu. Tomēr ierosinātajos 
noteikumos ir iekļauta neesamības prezumpcija, kā arī minēta pārmaksas attiecināšana uz 
netiešajiem pircējiem. Tas visticamāk novedīs pie tā, ka prasības iesniegs gan tiešie, gan 
netiešie prasītāji. Referents neatbalsta šādu duālu sistēmu un ierosina gadījumos, kad nav 
pietiekamu pierādījumu, kas liecina par attiecināšanu, par pierādījumu vākšanu ir atbildīgs 
netiešais pircējs. Tādējādi tiek izveidota viena pīlāra sistēma, kas dod skaidrus norādījumus 
valsts tiesām.
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Par ciesto zaudējumu ir jāsaņem kompensācija. Tas ir ļoti svarīgi, lai karteļi apzinātos 
zaudējumus, ko tie nodarījuši tirgiem un pircējiem. Lai palielinātu konkurences noteikumu 
pārkāpumu rezultātā cietušās personas aizsardzību, ir svarīgi nodrošināt, ka šai personai tiesas 
procesā ir stingra pozīcija. Tādēļ referents ierosina, ka cietušajai personai vajadzētu būt 
noteicošajai, nosakot kaitējuma apjomu, un tādēļ gribētu, lai šis aprēķins balstītos uz cietušās 
personas aprēķinu. Turklāt tas vēl vairāk mazina interesi iesaistīties kartelī, jo ir samazināta 
pārkāpēja ietekme uz tiesas procesu. 

Patērētāju, patērētāju organizāciju vai mazu uzņēmumu no prasības iesniegšanas varētu 
būtiski atturēt risks, ka zaudējuma gadījumā tam nāksies atlīdzināt tiesas izmaksas. Lai 
palielinātu iespēju iesniegt prasību, referents ierosina, ka varētu izveidot fondu, kurā ieskaitītu 
par konkurences noteikumu pārkāpšanu iekasēto soda naudu. No šā fonda tiktu finansēts 
pirmais indikatīvais spriedums par iespējamo lietu, kas balstīta uz iespējamā prasītāja 
iesniegtajiem pierādījumiem.  Tas atvieglotu prasības zaudējuma atlīdzināšanai iesniegšanu 
un samazinātu nevajadzīgu prasību nonākšanu tiesā. Tomēr jānorāda, ka princips ,,zaudētājs 
maksā” paliek spēkā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 a) Privāto tiesību aizsardzība ir 
nozīmīgs mehānisms konkurences tiesību 
efektīvai īstenošanai. Tomēr nepietiks 
tikai ar privātpersonu iesniegtajām 
prasībām, tādēļ šajā direktīvā ir jāparedz 
iespēja iesniegt arī kolektīvas prasības.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz kolektīvo tiesisko aizsardzību vajadzētu īstenot integrētu pieeju, lai nodrošinātu 
zaudējumu saskanīgu izskatīšanu, piemēram, tiesību aktos patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā. Tā kā šādi horizontāli pasākumi vēl nav pieņemti, referents gribētu tos iekļaut šajā 
direktīvā. Ņemot vērā to, cik maz ir iesniegtas prasības zaudējuma atlīdzināšanai, daudz 
vairāk ir jādara, lai mudinātu patērētājus aizstāvēt savas tiesības. Kolektīvi pasākumi ļaus 
patērētājiem vieglāk vērsties valsts tiesās.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir svarīgi aizsargāt personu, kuras 
pieteikušās dalībai iecietības programmā, 
sniegto informāciju, jo tas dos karteļa 
dalībniekiem stimulu pieteikties un 
piedalīties iecietības programmās. Tādēļ 
būtu jāpaplašina konkurences iestādēm 
noteiktie pierādījumu atklāšanas 
ierobežojumi, lai iekļautu visu 
informāciju, no sniegusi persona, kas 
pieteikusies dalībai iecietības programmā, 
neatkarīgi no tā, vai karteļa dalībnieks 
sniedzis šo informāciju pēc savas 
iniciatīvas, vai pēc konkurences iestādes 
pieprasījuma. 

Or. en

Pamatojums

Pieteikumi dalībai iecietības programmās dod lielu ieguldījumu karteļu atklāšanā, tādējādi 
padarot iespējamu privātu lietas ierosināšanu. Uz visiem iecietības programmas dalībnieku 
sniegtajiem pierādījumiem attiecas 6. panta pirmās daļas noteikumi neatkarīgi no tā, vai tie 
tika saņemti iecietības paziņojumos, vai pēc konkurences iestādes pieprasījuma.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Pat ja līdz šim atsevišķu ziņotāju 
loma ir bijusi visai maza, šajā direktīvā 
nepārprotami ir jāiekļauj to privātpersonu 
aizsardzība, kas sniedz informāciju. 
Vienīgā informācijā, ko valsts tiesas 
nekad nedrīkst pieprasīt, lai kāda persona 
vai trešā persona atklātu, ir personas dati 
un ar personas datiem saistīta 
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informācija.

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir sākti tiesas procesi par konkurences tiesību pārkāpumiem, ko varēja ierosināt tikai 
pateicoties atsevišķa ziņotāja iniciatīvai, ierosinātajā direktīvā uz to nav konkrētas atsauces. 
Ziņotāju aizsardzība attiecas tikai uz konkrētā ziņotāja identitāti, nevis uz sniegto 
informāciju. Lai nodrošinātu paredzamību un strīdu atbilstošu izskatīšanu, šajā direktīvā būtu 
jāiekļauj personas dati. Patlaban ziņotāja identitātes aizsardzību nodrošina dalībvalstu 
tiesību akti.

Grozījums Nr. 4

Regulas 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 

(31) Patērētājiem vai uzņēmumiem, uz 
kuriem attiecināti faktiskie zaudējumi, ir 
nodarīts kaitējums, kuru izraisījis valsts vai 
Savienības konkurences tiesību pārkāpums.
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.
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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

Pamatojums

Ierosinātajos noteikumos ir iekļauta neesamības prezumpcija, kā arī minēts pieņēmums par 
pārmaksas attiecināšanu uz netiešajiem pircējiem. Tas visticamāk novedīs pie tā, ka prasības 
iesniegs gan tieši, gan netiešie prasītāji. Šāda duāla sistēma nav vēlama. Tā vietā, ja nav 
pietiekamu pierādījumu par attiecināšanu, par pierādījumu vākšanu ir atbildīgs netiešais 
pircējs. Tādējādi tiek izveidota viena pīlāra sistēma, kas dod skaidrus norādījumus valsts 
tiesām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai varētu saņemt zaudējumu 
atlīdzību, cietušajai personai, kura ir
pierādījusi tai nodarītu kaitējumu 
konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, 
vēl ir jāpierāda kaitējuma apmērs. 
Konkurences pārkāpuma radīta kaitējuma 
apmēra noteikšana ir process, kurā ir 
nepieciešams daudz faktu un var nākties 
izmantot sarežģītus ekonomikas modeļus. 
Tas bieži ir ļoti dārgs process un 
cietušajām personām ir saistīts ar grūtībām 
iegūt prasījumu pamatošanai 
nepieciešamos datus. Tādējādi 
konkurences pārkāpuma radīta kaitējuma 
apmēra noteikšana var būt nozīmīgs 
šķērslis, kas liedz cietušajām personām 
saņemt zaudējumu atlīdzību par nodarīto 
kaitējumu.

(34) Lai varētu saņemt zaudējumu 
atlīdzību, cietušajai personai, kura ir 
pierādījusi tai nodarītu kaitējumu 
konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, 
vēl ir jāpierāda kaitējuma apmērs. 
Konkurences pārkāpuma radīta kaitējuma 
apmēra noteikšana ir process, kurā ir 
nepieciešams daudz faktu un var nākties 
izmantot sarežģītus ekonomikas modeļus. 
Tas bieži ir ļoti dārgs process un 
cietušajām personām ir saistīts ar grūtībām 
iegūt prasījumu pamatošanai 
nepieciešamos datus. Tādējādi 
konkurences pārkāpuma radīta kaitējuma 
apmēra noteikšana var būt nozīmīgs 
šķērslis, kas liedz cietušajām personām 
saņemt zaudējumu atlīdzību par nodarīto 
kaitējumu. Dalībvalstu tiesību aktos 
paredzētais kaitējuma apmēra noteikšanas
process var būtiski atšķirties.  Lai 
nodrošinātu skaidrus noteikumus un 
paredzamību, Komisijai būtu jāsniedz 
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turpmāki norādījumu Kopienas līmenī 
attiecībā uz zaudējumu apmēra 
noteikšanu. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka valstu tiesas pieņem efektīvus un saskaņotus nolēmumus par rīcību 
saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, Komisijai 
vajadzētu sniegt turpmākas Kopienas līmeņa vadlīnijas attiecībā uz zaudējumu apmēra 
noteikšanu. Tas vienkāršotu sarežģīto konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarītā 
kaitējuma novērtēšanas procesu un palielinātu paredzamību un šā procesa saskaņošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas 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 
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, 

(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 
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, 
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tāpēc tas nekad nevar būt pilnīgi precīzs. 
Tādēļ ir lietderīgi pilnvarot valstu tiesas 
izteikt konkurences tiesību pārkāpuma 
radītā kaitējuma apmēru aplēses veidā.

tāpēc tas nekad nevar būt pilnīgi precīzs. 
Tādēļ ir lietderīgi pilnvarot valstu tiesas 
izteikt konkurences tiesību pārkāpuma 
radītā kaitējuma apmēru aplēses veidā. 
Šajā aplēsē noteicošā ir cietušās personas 
aplēse par nodarīto kaitējumu.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu konkurences noteikumu pārkāpumu rezultātā cietušās personas aizsardzību, ir 
svarīgi nodrošināt, ka šai personai tiesas procesā ir stingra pozīcija. Norādot, ka uzsvars 
būtu jāliek uz cietušo personu veikto aplēsi, tiek nodrošināta vājākās personas aizsardzība. 
Turklāt tas vēl vairāk mazina interesi iesaistīties kartelī, jo ir samazināta pārkāpēja ietekme 
uz tiesas procesu.

Grozījums Nr. 7

Regulas 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 
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.

(37) Norāda, ka valstu tiesas bieži vien ir 
pārslogotas un ka prasību par zaudējumu 
atlīdzināšanu izskatīšana var būt ļoti 
laikietilpīgs process. Tādēļ 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 izšķiršanai vienošanās 
ceļā būtu jāaptver pēc iespējas vairāk 
cietušo personu un pārkāpumu izdarījušo 
uzņēmumu. Tā kā varētu nepietikt tikai ar 
individuālām prasībām, šajā direktīvā 
nepārprotami būtu jāiekļauj kolektīvas 
prasības, ko iesniedz atbilstīgas un 
kvalificētas struktūras, piemēram, 
patērētāju apvienības vai tirdzniecības 
organizācijas, kuras darbojas atsevišķu 
prasītāju vārdā vai šo prasītāju uzdevumā.
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Or. en

Pamatojums

Kolektīvas prasības ļautu atbilstīgām un kvalificētām struktūrām, piemēram, patērētāju 
apvienībām vai tirdzniecības organizācijām, celt prasību atsevišķa prasītāja vārdā. Tomēr 
tikai skaidri noteiktai cilvēku grupai vajadzētu būt iespējai darboties kā pārstāvim un 
piedalīties prasības izskatīšanas procesā. Šai noteikšanai jābūt pabeigtai līdz brīdim, kad tiek 
iesniegta prasība, un referents iesaka izmantot brīvprātīgas iesaistīšanās modeli.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Tiesas procedūru izmaksām 
nevajadzētu atturēt prasītājus no 
pamatotu prasību iesniegšanas valsts 
tiesās. Dalībvalstīm vajadzētu veikt 
atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu 
cietušajām personām piekļuvi 
finansējumam, kas nepieciešams prasību 
par zaudējumu atlīdzināšanu uzturēšanai. 
To var izdarīt, izmantojot fondu, kuru 
finansētu no pārkāpējiem iekasētajām 
soda naudām. 

Or. en

Pamatojums

Patērētāju, patērētāju organizāciju vai mazu uzņēmumu no prasības iesniegšanas var būtiski 
atturēt risks, ka nāksies atlīdzināt tiesas izmaksas. Fonds, ko finansētu no soda naudām, kas 
iekasētas par iepriekšējiem konkurences tiesību pārkāpumiem, palielinātu iespējas iesniegt 
prasību. No tā finansētu pirmo indikatīvo spriedumu par iespējamo lietu, kas balstīta uz 
iespējamā prasītāja iesniegtajiem pierādījumiem. Tomēr jānorāda, ka princips ,,zaudētājs 
maksā” paliek spēkā. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. punkts
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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 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;

Or. en

Pamatojums

Būtu neieciešama integrēta pieeja pārstāvnieciskajai un kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai, 
lai nodrošinātu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Savienības konkurences 
tiesībām, piemēram, tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā, konsekventu 
izskatīšanu. Ņemot vērā to, cik maz Eiropas Savienībā ir iesniegtas prasības par zaudējumu 
atlīdzināšanu, daudz vairāk ir jādara, lai mudinātu patērētājus aizstāvēt savas tiesības. 
Pārstāvju un kolektīvās prasības ļaus patērētājiem vieglāk vērsties valsts tiesās.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) korporatīvās liecības iecietības
programmas ietvaros; un

(a) visus dokumentus, ko iesniegusi 
persona, kura pieteikusies dalībai
iecietības programmā un

Or. en

Pamatojums

Pieteikumi dalībai iecietības programmā dod būtisku ieguldījumu karteļu atklāšanā, tādējādi 
radot iespēju iesniegt privātu prasību. Uz visiem iecietības programmas dalībnieku 
sniegtajiem pierādījumiem attiecas 6. panta pirmās daļas noteikumi neatkarīgi no tā, vai tie 
tika saņemti iecietības paziņojumos, vai pēc konkurences iestādes pieprasījuma.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Ziņošana

1. Ikviena persona, kurai ir pamatots 
iemesls ticēt, ka kāda persona ir izdarījusi 
šīs direktīvas noteikumu pārkāpumu vai 
gatavojas tos pārkāpt, var sniegt  
konkurences iestādei detalizētu 
informāciju par šo lietu un pieprasīt, lai 
paziņojumā neizpaustu viņas identitāti. 
2. Konkurences iestāde neizpauž tās 
personas identitāti, kura ir informējusi 
konkurences iestādi saskaņā ar 7. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai mudinātu sabiedrības locekļus sniegt informāciju konkurences iestādēm, šajā direktīvā 
būtu jāiekļauj skaidrs noteikums par ziņotāja identitātes aizsardzību. Pat ja sniegtā 
informācija nebūs pietiekams pierādījums karteļa pastāvēšanai, konkurences iestāde būs 
spējīga sākt izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) atbildētājs ir izdarījis konkurences 
tiesību pārkāpumu;
(b) pārkāpums atbildētāja tiešajam 
klientam ir radījis pārmaksu; un
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(c) tas ir iegādājies preces vai 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas 
konkrētais pārkāpums, vai ir iegādājies 
preces vai pakalpojumus, kas ir iegūti no 
precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem
attiecas konkrētais pārkāpums, vai kas 
sastāv no šādiem pakalpojumiem vai 
precēm.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajos noteikumos ir iekļauta neesamības prezumpcija, kā arī minēts pieņēmums par 
pārmaksas attiecināšanu uz netiešajiem pircējiem. Tas visticamāk novedīs pie tā, ka prasības 
iesniegs gan tieši, gan netiešie prasītāji. Valsts tiesas būs atbildīgas par to, lai valstu 
jurisdikcijās novērstu pretrunīgu lēmumu pieņemšanu līdzīgās lietās. Šāda duāla sistēma nav 
vēlama. Tā vietā, ja nav pietiekamu pierādījumu par attiecināšanu, par pierādījumu vākšanu 
ir atbildīgs netiešais pircējs.

Grozījums Nr. 13

Regulas 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. 
Dalībvalstis paredz, ka tiesai tiek piešķirtas 
pilnvaras kaitējuma apmēru izteikt aplēses 
veidā, pamatojoties uz cietušās puses 
aplēsi.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu konkurences noteikumu pārkāpumu rezultātā cietušās personas aizsardzību, ir 
svarīgi nodrošināt, ka šai personai tiesas procesā ir stingra pozīcija. Norādot, ka uzsvars 
būtu jāliek uz cietušo personu veikto aplēsi, tiek nodrošināta vājākās personas aizsardzība. 
Turklāt tas vēl vairāk mazina interesi iesaistīties kartelī, jo ir samazināta pārkāpēja ietekme 
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uz tiesas procesu.


