Pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda
kopsavilkums
Tā kā Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumus var izmeklēt gan
dalībvalstu konkurences iestādes, gan pati Eiropas Komisija, lai nodrošinātu
atbrīvojumu no naudas soda par Eiropas Savienības konkurences tiesību
pārkāpumu, kas izpaudies kā kartelis, uzņēmumi bieži ar pieteikumiem iecietības
programmai vienlaicīgi vēršas gan Eiropas Komisijā, gan vairāku dalībvalstu
konkurences iestādēs, lai tajās visās nodrošinātos pret naudas soda
piemērošanu.
Šādu piesardzības nolūkos iesniegtu pieteikumu sagatavošana un izskatīšana
prasa ievērojamus resursus gan no iesniedzēja, gan konkurences uzraudzības
iestādes puses, tādēļ, ņemot vērā lietderības un efektivitātes apsvērumus, ir
pietiekami, ja uzņēmums, kas ir iesniedzis vai plāno iesniegt Eiropas
Komisijā pieteikumu atbrīvojumam no naudas soda, iesniedz Konkurences
padomei pieteikuma par atbrīvojumu no naudas soda kopsavilkumu. Šādi
uzņēmums sev nodrošina pirmo kārtas numuru atbrīvojumam no naudas soda
gadījumam, ja Konkurences padome izlems ierosināt lietu par Eiropas
Savienības konkurences tiesību pārkāpumu.
Vairāk informācijas par iecietības programmu Eiropas Komisijā pieejams šeit:
http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html

Pieteikšanās kārtība
− Pieteikuma kopsavilkumā jānorāda:
o visu karteļa dalībnieku, tai skaitā iesniedzēja, nosaukumi un adreses
o karteļa apraksts – mērķis, darbības principi, konkrētās preces tirgi, tirgus
apjomi, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija
o informācija par tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās atrodas
pierādījumi par karteli
o informācija par citiem pieteikumiem un pieteikumu kopsavilkumiem, kas
jau iesniegti vai kurus vēl plānots iesniegt
− Konkurences padome ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieteikuma
kopsavilkuma saņemšanas rakstiski paziņo iesniedzējam par pieteikuma
kopsavilkuma pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt
− Paziņojumā par pieteikuma kopsavilkuma pieņemšanu Konkurences padome
norāda pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas datumu, laiku un to, vai
iesniedzējs iesniedzis pieteikumu pirmais
− Pieteikuma iesniedzējam ir pienākums pēc Konkurences padomes
pieprasījuma sniegt papildu informāciju Konkurences padomes noteiktajā
termiņā
− Ja Konkurences padome, pamatojoties uz pieteikuma kopsavilkumā esošo
informāciju, pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu par iespējamu Eiropas
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Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, kopsavilkuma pieteikuma
iesniedzēju informē par datumu un laiku, līdz kuram pieteikuma kopsavilkuma
iesniedzējam jāiesniedz pilns rakstisks pieteikums par atbrīvojumu no naudas
soda
− Ja Konkurences padome ir pieņēmusi karteļa dalībnieka pieteikuma
kopsavilkumu un pilns pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir
iesniegts Konkurences padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums
iesniegts un pieņemts izskatīšanai pieteikuma kopsavilkuma iesniegšanas
dienā
− Ja pieteikuma iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz Konkurences
padomes pieprasīto papildus informāciju vai pilno atbrīvojuma no naudas
soda pieteikumu, iesniedzējs zaudē pieteikuma kopsavilkuma sniegtās
priekšrocības
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