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VI SADAĻA 

 

Kopīgi noteikumi par konkurenci, 

nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu 

 
1. NODAĻA 

Konkurences noteikumi 

 
1. iedaļa 

Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem 

 

101. pants 

(bijušais EKL 81. pants) 

 

1. Turpmāk norādītais ir aizliegts kā nesaderīgs ar iekšējo tirgu: visi nolīgumi uzņēmumu 

starpā, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas darbības, kas var iespaidot 

tirdzniecību starp dalībvalstīm un kuru mērķis vai sekas ir nepieļaut, ierobežot vai 

izkropļot konkurenci iekšējā tirgū, un jo īpaši darbības, ar kurām: 

a) tieši vai netieši nosaka iepirkuma vai pārdošanas cenas, vai kādus citus 

tirdzniecības nosacījumus; 

b) ierobežo vai kontrolē ražošanu, tirgus, tehnikas attīstību vai investīcijas; 

c) sadala tirgus vai piegādes avotus; 

d) līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirdzniecības partneriem piemēro atšķirīgus 

nosacījumus, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus; 

e) slēdzot līgumus, prasa, lai otra puse uzņemtos papildu saistības, kuras pēc savas 

būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līguma 

priekšmetu. 

2. Visi nolīgumi vai lēmumi, kas ir aizliegti saskaņā ar šo pantu, automātiski nav spēkā. 

3. Šā panta 1. punktu tomēr var atzīt par nepiemērojamu: 

— jebkuram starp uzņēmumiem noslēgtam nolīgumam vai nolīgumu kategorijai; 

— jebkuram uzņēmumu apvienības pieņemtam lēmumam vai lēmumu kategorijai; 



— jebkādai saskaņotai darbībai vai darbību kategorijai, 

kas palīdz uzlabot preču ražošanu vai izplatīšanu, vai veicina tehnisku vai saimniecisku 

attīstību, reizē ļaujot patērētājiem baudīt pienācīgu daļu no iegūtajiem labumiem, un kas: 

a) neuzspiež attiecīgiem uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav obligāti vajadzīgi, lai 

sasniegtu šos mērķus; 

b) neļauj šādiem uzņēmumiem likvidēt konkurenci attiecībā uz šo ražojumu būtisku 

daļu. 

 

102. pants 

(bijušais EKL 82. pants) 

Vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis iekšējā tirgū vai 

būtiskā tā daļā, šāda stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta kā nesaderīga ar iekšējo 

tirgu un tiktāl, ciktāl tā var iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

Stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var jo īpaši izpausties kā: 

a) tieši vai netieši uzspiestas netaisnīgas iepirkuma vai pārdošanas cenas vai citi 

netaisnīgi tirdzniecības nosacījumi; 

b) ražošanas, tirgus vai tehnikas attīstības ierobežošana, kas kaitē patērētājiem; 

c) atšķirīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem 

tirdzniecības partneriem, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus; 

d) prasība, lai otra puse, slēdzot līgumus, uzņemtos papildu saistības, kas pēc savas 

būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līgumu 

priekšmetu. 


