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Par likumprojektu “Grozījumi Konkurences likumā”
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) ir saņēmusi un iepazinusies
ar pēc starpinstitūciju sanāksmes precizēto Ekonomikas ministrijas virzīto likumprojektu
“Grozījumi Konkurences likumā” (turpmāk – Likumprojekts).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru
kabineta kārtības rullis” 105. punktā noteikto kārtību Ekonomikas ministrija nosūtījusi
Likumprojektu 5 dienu saskaņošanai. Saskaņojums jāsniedz līdz 16.martam. Sabiedrība
uztur iepriekš sniegtos un starpinstitūciju sanāksmē izteiktos iebildumus.
Likumprojekts izstrādāts, lai ieviestu Latvijas tiesību aktos Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2019/1/ES par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu
konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā
tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (turpmāk – Direktīva). Nav šaubu, ka direktīva ir
jāpārņem. Tomēr Sabiedrība uzsver, ka to nevajadzētu darīt pretēji vai paplašinot tieši
piemērojamas ES Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 (turpmāk –
Regula) prasības.
Regula nesatur tādus terminus kā “kopējais apgrozījums pasaulē”. Gluži pretēji
Regulas vairākos pantos lietoti jēdzieni, kas norāda uz to, ka tā attiecināta uz “tirgu, kurā
izdarīts pārkāpums”. Turklāt Regulā norādīts, ka šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši
piemērojama tikai dalībvalstīs, nevis visā pasaulē.
Gan Regula, gan Direktīva paredz piemērot sodu līdz 10% tikai uz pārkāpumiem, ja
tie ir starp dalībvalstīm. Savukārt Likumprojekts, šādu sodu paredz arī par pārkāpumiem,
kas nav starp dalībvalstīm. Līdz ar to Likumprojektā soda paaugstināšana no 5% līdz 10%, par
pārkāpumiem, kas nav starp dalībvalstīm, nav saistīta ar Direktīvas ieviešanu.
Likumprojektā paaugstinātā soda apmērs nav sasaistīts ar pārkāpuma smagumu un
ilgumu, kā tas ir Regulas 23.panta trešajā daļā. Regulas 23.panta otrās daļas 4.punkts noteic,
ja soda naudu uzliek uzņēmumu apvienībai, ņemot vērā tās dalībnieku apgrozījumu … Katra
uzņēmuma finansiālā atbildība attiecībā uz soda naudas maksājumu nepārsniedz 10 % no
tā kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā. Arī Regulas 24.panta otrā daļa
noteic, ka periodiski soda maksājumi piemērojami atbilstīgi šīs Regulas 23. panta 4.
punktam.
Likumprojekts, pretēji tieši piemērojamai Regulai paredz sodu rēķināt no kopējā
apgrozījuma pasaulē pēdējā finanšu gadā, nevis no kopējā apgrozījuma iepriekšējā
uzņēmējdarbības gadā. Turklāt Likumprojekts paredz pārlikt uzņēmumu apvienības,
katram dalībniekam uzlikto sodu no apgrozījuma pasaulē uz jebkuru apvienības dalībnieku,
tādejādi pieļaujot pārsniegt Regulā noteikto katra uzņēmuma finansiālo atbildību attiecībā
uz soda naudas maksājumu 10 % no tā kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības
gadā.
Ņemot vērā, ka finansiālā atbildība, kas pārsniedz tieši piemērojamas Regulas
apmēru ir aplūkojama arī Latvijas Republikas Satversmes 105.panta tvērumā, Sabiedrība
uztur iebildumus.
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