Kā rīkoties, ja likumu
pārkāpis jūsu uzņēmums
Iecietības programma paredz pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no soda
uzņēmumiem, kas pēc savas iniciatīvas sadarbojas ar Konkurences padomi.

PILNĪGS ATBRĪVOJUMS
Ja uzņēmums ir pārkāpis vienošanās aizliegumu, tam ir tiesības pirmajam
pēc savas iniciatīvas vērsties Konkurences padomē, atzīt savu vainu, iesniegt
pierādījumus par karteļa darbību un saņemt pilnīgu atbrīvojumu no naudas
soda, kā arī no lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos.

DAĻĒJS ATBRĪVOJUMS
Ja Konkurences padome jau ir ierosinājusi izpētes lietu par konkrēto
pārkāpumu, ja par pārkāpumu pirmais ir ziņojis cits uzņēmums vai ja pastāv
citi normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, pilnīgs atbrīvojums no soda nav
iespējams. Tomēr, sadarbojoties ar Konkurences padomi, iespējams saņemt
būtisku soda naudas samazinājumu.

Konkurences padomes speciālisti
raksta īsumā par būtisko
konkurences tiesībās

Kā rīkoties, ja Konkurences
likumu pārkāpj citi uzņēmumi
OFICIĀLS IESNIEGUMS KONKURENCES PADOMEI

Piesakoties Konkurences padomes interneta vietnē, reizi trijos mēnešos
saņemsiet savā e-pastā bezmaksas informatīvu izdevumu, kurā Konkurences
padomes speciālisti izskaidro kādu konkurences tiesību aspektu un īsumā
informē par būtiskākajiem jaunumiem.

Iesniegumā jānorāda:
• kurš uzņēmums ir pārkāpis likumu
• kuras Konkurences likuma normas ir pārkāptas
• kas pierāda, ka ir noticis pārkāpums (fakti, sarakstes, līgumi utt.)
• vai un kā esat cietis no pārkāpēja darbībām
• vai un ko jūs darījāt, pirms vērsāties Konkurences padomē

SEMINĀRI PAR KONKURENCES TIESĪBĀM
Uzņēmumiem, kas vēlas iegūt padziļinātu informāciju par konkurences
tiesību piemērošanu, Konkurences padome piedāvā bezmaksas informatīvus
seminārus.

KONSULTĀCIJAS PA TĀLRUNI
Lai izlemtu, kā rīkoties, varat zvanīt Konkurences padomes speciālistiem un
saņemt konsultāciju pa tālruni. Lai saņemtu konsultāciju, jums nav jāatklāj
sava identitāte. Konsultāciju tālrunis: 27885666

Lai šo iespēju izmantotu, uzņēmumam jāpiesakās interneta vietnes
www.kp.gov.lv sadaļas Aktualitātes apakšsadaļā Semināri.

ANONĪMS, NEOFICIĀLS ZIŅOJUMS KONKURENCES PADOMEI
Ja nevēlaties Konkurences padomei atklāt savu identitāti vai nav pārliecības,
ka jūsu rīcībā ir pietiekama informācija, lai iesniegtu oficiālu ziņojumu, jums ir
iespēja ziņot anonīmi Konkurences padomes interneta vietnē www.kp.gov.lv.

IESPĒJA AIZŅEMT PIRMO VIETU RINDĀ
Tā kā tikai pirmais iesniedzējs saņem pilnīgu atbrīvojumu no soda,
uzņēmumiem ir iespēja vērsties Konkurences padomē ar iesniegumu, lai
aizņemtu vietu rindā un pilnu nepieciešamo informāciju iesniegtu vēlāk.
Papildu laiks uzņēmumam dod iespēju savākt nepieciešamo informāciju un
pierādījumus, kas vajadzīgi pieteikuma iesniegšanai, neuztraucoties, ka šajā
laikā kāds cits tā paša karteļa dalībnieks var iesniegt pieteikumu pirmais.

Plaša informācija par konkurences tiesībām Latvijā atrodama Konkurences
padomes interneta vietnē www.kp.gov.lv.

Izdevums ir saņēmis Eiropas Savienības līdzfinansējumu granta līguma
Komunikācijas aktivitātes saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā ietvaros.

Konkurences padome
par karteļiem un citām
aizliegtām vienošanām

Kādas vienošanās ir aizliegtas
konkurējošiem uzņēmumiem
•
•
•
•
•
•

Vienoties par cenām vai cenu veidošanas principiem
Apmainīties ar informāciju, kas ļauj saprast, kā konkurents veido cenas
Vienoties, cik daudz ražot vai pārdot, kur un cik investēt
Sadalīt tirgu – vienoties par darbības teritorijām, klientiem vai piegādātājiem
Vienoties, kā un vai vispār piedalīties iepirkumos
Vienoties izspiest kādu esošu uzņēmumu no tirgus vai apgrūtināt jauna
uzņēmuma izveidi vai darbību
• Slēgt jebkuru citu vienošanos, kas grauj konkurenci

KĀDAS VIENOŠANĀS IR AIZLIEGTAS UZŅĒMUMIEM,
KAS SAVĀ STARPĀ NEKONKURĒ
• Pārdodot savas preces citam tirgotājam, fiksēt cenu, par kādu tas šīs preces
tirgos tālāk
• Ierobežot klientu loku, kas var iegādāties preces
• Slēgt jebkuru citu vienošanos, kas grauj konkurenci

Kādas vienošanās ir atļautas

Kāds ir sods par pārkāpumu

Uzņēmumu vienošanās ir atļauta, ja tās radītais labums pārsniedz nodarīto
kaitējumu.

NAUDAS SODS

ČETRI KRITĒRIJI, KAM JĀIZPILDĀS,					
LAI VIENOŠANĀS BŪTU ATĻAUJAMA:
• tā veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai 		
ekonomisko attīstību
• rada labumu patērētājiem
• neuzliek sadarbības partneriem ierobežojumus, kuri nav 			
nepieciešami konkrētās sadarbības mērķu sasniegšanai
• nedod iespēju likvidēt konkurenci būtiskā konkrētā tirgus daļā

KONKURĒJOŠU UZŅĒMUMU VIENOŠANĀS, KAS, JA ATBILST
NOSACĪJUMIEM*, IR ATBRĪVOTAS NO AIZLIEGUMA:
• kopīga preču iepirkšana, pārdošana, izplatīšana vai reklamēšana
• specializācijas vienošanās, piemēram, viens uzņēmums apņemas veikt vienu
ražošanas posmu, bet otrs – citu
• kopīga pētniecība un izstrāde
• kopīga standartu ieviešana

NEKONKURĒJOŠU UZŅĒMUMU VIENOŠANĀS, KAS, JA ATBILST
NOSACĪJUMIEM*, IR ATBRĪVOTAS NO AIZLIEGUMA:
•
•
•
*

selektīvas izplatīšanas vienošanās
ekskluzīvas izplatīšanas vienošanās
vienošanās, kas paredz nekonkurēšanas pienākumu
Nosacījumi definēti Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos
Nr. 797 un Nr. 798.

Kāpēc pastāv vienošanās
aizliegums

Līdz 10% no katra uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma karteļa
gadījumā.

AIZLIEGTA VIENOŠANĀS LIKVIDĒ KONKURENCI 			
UN TĀS RADĪTOS LABUMUS:

Līdz 5% no katra uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma vertikālas
aizliegtas vienošanās gadījumā.

• patērētāji nesaņem ieguvumus, ko dod uzņēmumu savstarpēja sāncensība, –
zemākas cenas, plašāku izvēli, labāku kvalitāti

Minimālais iespējamais sods uzņēmumam ir Ls 500 karteļa gadījumā vai
Ls 250 vertikālas aizliegtas vienošanās gadījumā, tāpēc arī tad, ja uzņēmuma
apgrozījums ir bijis neliels, sods nevar būt mazāks.

• konkurences pētnieki ir atzinuši, ka aizliegtas vienošanās parasti sadārdzina
cenas par 10 līdz 20%, tāpēc karteli var pielīdzināt zādzībai no patērētājiem

IZSLĒGŠANA NO IEPIRKUMIEM
Uzņēmumi, kas iesaistījušies kartelī vai fiksējuši tālākpārdošanas cenas
(vertikālas vienošanās veids), uz gadu tiek izslēgti no dalības publiskajos
iepirkumos.

ZAUDĒJUMU PIEDZIŅA
Gan uzņēmumi, gan patērētāji, kas cietuši no konkurences tiesību
pārkāpumiem, var vērsties tiesā, lai no pārkāpēja piedzītu zaudējumu atlīdzību.

• godīgi strādājošiem uzņēmumiem ir daudz grūtāk darboties 		
negodīgā tirgū
• pārkāpuma dalībnieki, ilgstoši darbojoties bez konkurences spiediena, zaudē
konkurētspēju, jo tiem nav motivācijas nedz uzlabot efektivitāti, nedz investēt
inovācijās; tie nespēj sacensties eksporta tirgos, un ar laiku arī vietējā tirgū
tos aizstāj spēcīgāki uzņēmumi no citām valstīm

