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Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Konkurences padome (KP) Latvijā izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā aicina
uzņēmējus būt godprātīgiem un neizmantot situāciju pārmērīgu cenu piemērošanai vai konkurences tiesību pārkāpumu,
piemēram, aizliegtu vienošanos, īstenošanai.
PTAC seko līdzi tirgotāju rīcībai, vērtējot, vai cenu izmaiņas nav nesamērīgas, cik lielā mērā cenas atbilst tirgus pieprasījuma /
piedāvājuma apstākļiem un vai tirgotāju rīcība nav vērsta uz negodprātīgu radušās situācijas izmantošanu. Nepieciešamības
gadījumā PTAC operatīvi sazinās ar tirgotājiem, noskaidrojot konkrēto situāciju un aicinot neizmantot radušos situāciju nelabticīgā
veidā.
Savukārt KP sakarā ar mazumtirdzniecībā novēroto pēkšņo cenu kāpumu atsevišķām precēm atgādina, ka gan ikdienas, gan
ārkārtas apstākļos nav pieļaujams, ja konkurenti savā starpā vai piegādātāji ar tirgotājiem vienojas, par kādu cenu preces jāpārdod
patērētājiem. Situācijas, kad uzņēmumi vienojas ar konkurentiem vai piegādātājiem par vienota un mākslīga cenu līmeņa
ievērošanu, kā rezultātā patērētājiem var rasties pārmaksa, ir īpaši rupji konkurences tiesību pārkāpumi, pret kuriem KP vēršas ar
visu Konkurences likuma bardzību.
PTAC direktore Baiba Vītoliņa: “Aicinu patērētājus kritiski izvērtēt preču vai pakalpojumu piedāvājumus, pirms pieņemt lēmumu
par to iegādi, neiegādāties preces, kuras nav nepieciešamas, jo tādā veidā, augot pieprasījumam, var veidoties atsevišķu preču
cenu kāpums, no kura varētu izvairīties. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs seko līdzi informācijai par pirmās nepieciešamības
preču cenām un pieejamību.”
KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “KP iepriekš veiktās tirgus uzraudzības liecina, ka Latvijas pārtikas ražotāju un pārstrādātāju
jaudas ne tuvu nav izsmeltas. Līdz ar to nav pamata satraukumam, ka mazumtirdzniecībā varētu aptrūkties pārtikas un citas
preces. Bet, kas ir ārkārtīgi svarīgi pašlaik: ārkārtējās situācijas laikā godīgas konkurences principi nav atcelti, un jebkuram
uzņēmējam – no ražotāja līdz mazumtirgotājam – ir vitāli svarīgi tos ievērot.”
Tirgus dalībniekiem par aizliegtu vienošanos īstenošanu var draudēt naudas sods līdz 10 % no uzņēmuma iepriekšējā gada
apgrozījuma. Tāpēc iestāde mudina tirgus dalībniekus, kas iesaistījušies kartelī un vienojušies ar konkurentiem, pieteikties
Iecietības programmai, tādējādi saņemot pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda. Tāpat KP mudina ikvienu uzņēmumu un patērētāju
ziņot iestādei, ja ir informācija par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem, tostarp konkurentu vai piegādes ķēdēs
īstenotām aizliegtām vienošanām. Ziņot iespējams arī anonīmi iestādes tīmekļa vietnē; iestāde garantē ziņotāju anonimitāti
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