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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā tiem patērētājiem un uzņēmumiem, kas konkurences noteikumu pārkāpšanas dēļ 
cietuši zaudējumus, ir tiesības uz atlīdzību;

B. tā kā ES dalībvalstīs konkurences noteikumus īsteno galvenokārt ar publisko tiesību 
instrumentu palīdzību;

C. tā kā Komisija saskaņā ar Līguma 81. un 82. pantu ir atbildīga par konkurences noteikumu
īstenošanu iekšējā tirgū, bet tā kā Komisija nav kompetenta iejaukties dalībvalstu 
procesuālo tiesību jomā;

D. tā kā jebkuram Komisijas priekšlikumam jāatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes 
kritērijiem;

E. tā kā lietā „Courage pret Créhan”1 Tiesa nolēma, ka EK līguma 81. pants paredz iespēju 
pieprasīt no noteikumu pārkāpēja(-iem) atlīdzību par zaudējumiem, kas nodarīti saistībā ar 
karteļu vienošanos,

1. uzskata, ka pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas cietuši zaudējumus konkurences noteikumu
pārkāpuma dēļ, jābūt iespējai pieprasīt zaudējumu atlīdzību ar nosacījumu, ka šādu 
pārkāpumu ir oficiāli konstatējusi konkurences iestāde un ka tiešā veidā ir skartas cietušo 
pušu intereses;

2. tāpēc uzskata, ka dalībvalstu tiesību sistēmās jāparedz civiltiesību procedūras to 
zaudējumu atlīdzināšanas prasību iesniegšanai, kuri nodarīti konkurences noteikumu
pārkāpšanas dēļ;

3. tomēr atzīmē, ka Eiropas Savienībai nav tiesiska pamata ar likumdošanas palīdzību 
iejaukties dalībvalstu procesuālajās tiesībās;

4. tāpēc aicina Komisiju izdot ieteikumu tām dalībvalstīm, kuru pilsoņiem vēl nav šādu 
tiesību iesniegt zaudējumu atlīdzināšanas prasību, mudinot tās atbilstīgi pielāgot savas 
civilprocesuālās tiesības;

5. ierosina šādā ieteikumā paredzēt, ka konkurences noteikumu pārkāpuma gadījumā 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas prasības iesniegšanas noilguma termiņš beidzas tad, 
kad Komisija vai kompetentā iestāde vienā vai vairākās dalībvalstīs uzsāk šāda pārkāpuma 
izmeklēšanu;

6. turklāt uzskata, ka konkurences noteikumu pārkāpuma dēļ nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas prasības nav obligāti jāiesniedz specializētās tiesās, ja vien to neparedz 
attiecīgās dalībvalsts tiesiskās procedūras, ar nosacījumu, ka šo pārkāpumu konstatējusi 
pati konkurences iestāde, un civiltiesām, nosakot tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanas 

  
1 EKT 2001. gada 20. septembra spriedums lietā C-453/99, [2002] Recueil, I-6297. lpp.
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prasību, ir tikai jānolemj, vai tiešā veidā ir skartas cietušās puses intereses;

7. tāpēc uzskata, ka nav nepieciešams pielāgot dalībvalstu procesuālos noteikumus attiecībā 
uz pierādījumiem;

8. atzīmē, ka konkurences noteikumu pārkāpšanas dēļ nodarīto pārrobežu zaudējumu 
gadījumā piemērojamo tiesību izvēlē izmanto parastos starptautisko privāttiesību 
noteikumus.


