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Briselē, 06.01.2016. 

Apspriežu dokuments 

PĀRSKATĪŠANA PAR PAZIŅOJUMU PAR VIENKĀRŠOTU PROCEDŪRU DAŽU VALSTS 

ATBALSTA VEIDU IZSKATĪŠANAI 

Šīs apspriešanas mērķis ir aicināt dalībvalstis un ieinteresētās personas izteikt piezīmes 

saistībā ar pieredzi, kas gūta, piemērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru 

dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai
1
 (turpmāk “Paziņojums par vienkāršotu procedūru” 

jeb “paziņojums”), un ar tā pielietojumu. 

Šīs piezīmes tiks izmantotas kā ieguldījums attiecībā uz paredzēto Vienkāršotas procedūras 

pārskatīšanu vai iespējamo atcelšanu saskaņā ar noteikto Paziņojuma 25. punktā. 

Komisija aicina dalībvalstis un ieinteresētās personas iesniegt savas piezīmes Konkurences 

ģenerāldirektorātam līdz 2016. gada 6. aprīlim. 

1.  IEVADS 

Komisija 2009. gada 29. aprīlī pieņēma Paziņojumu par vienkāršotu procedūru, lai 

nodrošinātu, ka dažas paziņotā atbalsta kategorijas, kas parasti nerada šaubas par to saderību 

ar iekšējo tirgu, tiek apstiprinātas pēc iespējas ātrāk, ja dalībvalsts iesniegusi pilnīgu 

paziņojumu. Paziņojumā ir minēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Komisija parasti pieņems 

saīsinātus lēmumus, lai paziņotu par dažu valsts atbalsta veidu saderību ar iekšējo tirgu, un 

sniegtas pamatnostādnes attiecībā uz pašu procedūru.  

Paziņojums stājās spēkā 2009. gada 1. septembrī. 

Paziņojumā ir ietverts saraksts ar atbalsta pasākumiem, kuriem principā var piemērot 

vienkāršotu izskatīšanu. Tas paredz trīs galvenās pasākumu kategorijas: 

 1. kategorijā (Paziņojuma 5. punkta a) apakšpunkts) ir sagrupēti tādi atbalsta pasāku-

mi, uz kuriem attiecas pamatnoteikumu un pamatnostādņu iedaļas par standarta novēr-

tēšanu un kas nesen iekļauti Vispārējā grupu atbrīvojumu regulā
2
;  

 2. kategorijā (Paziņojuma 5. punkta b) apakšpunkts) ietverti atbalsta pasākumi, kuru 

pazīmes atbilst to atbalsta pasākumu pazīmēm, kas ir apstiprināti vismaz trijos iepriek-

šējos Komisijas lēmumos (turpmāk tekstā “precedenta lēmumi”);  

 3. kategorijā (Paziņojuma 5. punkta c) apakšpunkts) būtībā vēlreiz izklāstīts Īstenoša-

nas regulas
3
 4. panta saturs (“ĪR 4. pants”), kas jau paredz vienkāršotu procedūru pa-

ziņošanai par dažām izmaiņām esošajā atbalstā. 

 

                                                 
1
 OV C 136, 16.6.2009., 3.–12. lpp. 

2
 Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 

saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.). 
3
 Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, 

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.). 
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Ņemot vērā valsts atbalsta modernizēšanas procesa kontekstā veikto valsts atbalsta Vispārējās 

grupu atbrīvojuma regulas un pamatnostādņu pārskatu, šķiet jo īpaši nepieciešama 

Paziņojuma pārskatīšana nolūkā atspoguļot jaunās pamatprasības. Tādējādi šīs apspriešanas 

mērķis ir apkopot dalībvalstu un ieinteresēto personu viedokli par pieredzi, kas gūta 

Paziņojuma īstenošanas gaitā pēdējo sešu gadu laikā. 

Šī apspriešana ir REFIT iniciatīva
4
.  

2. DALĪBA APSPRIEŠANĀ 

Dalībvalstis un citas ieinteresētās personas tiek aicinātas atbildēt uz pievienotās anketas 

jautājumiem. Atbildes var sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. Ņemot vērā, ka 

atsevišķās valodās iesniegto atbilžu tulkošanas dēļ ir iespējama kavēšanās, būtu vēlams 

atbildes iztulkot kādā no Komisijas darba valodām (angļu, franču vai vācu valodā). Turklāt 

atzinīgi tiks novērtētas papildu piezīmes par Vienkāršotas procedūras paziņojumu, kas nav 

tiešas atbildes uz anketas jautājumiem. 

Jūsu ērtības labad jautājumi ir iedalīti pēc tematiem. Ja jums šķiet, ka kāds no jautājumiem uz 

jums neattiecas, lūdzam atbildē norādīt “neattiecas”. 

Atbilžu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 6. aprīlis. Atbildes jānosūta uz šādu adresi: 

European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels, atsauce “HT.1404”, 

ieteicams uz e-pasta adresi Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Komisijas dienesti plāno atbildes uz minētās anketas jautājumiem publicēt tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 

Tāpēc gadījumā, ja respondenti nevēlas izpaust savu identitāti vai publiskot atsevišķas savu 

atbilžu daļas, šis apstāklis ir skaidri jānorāda un vienlaikus jāiesniedz arī atbilžu 

nekonfidenciālā versija. Ja nebūs dotas nekādas norādes par konfidenciālu informāciju, 

Konkurences ģenerāldirektorāts uzskatīs, ka atbildēs konfidenciālas informācijas nav un to 

var publiskot pilnībā. 

                                                 
4
 REFIT ir Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programma. Ar tās palīdzību ES tiesību akti tiek 

vienkāršoti un samazinātas regulatīvās izmaksas, tādējādi regulējums kļūst skaidrāks, stabilāks un 

prognozējamāks, kas savukārt veicina izaugsmi un jaunu darbvietu rašanos. 

file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/Direction-H/H-4/_forum/HT.2664%20Procedural%20Reform%20-%20Procedural%20Regulation/State%20Aid%20Modernisation%20Initiative%202011-2012/Documents%20and%20Settings/tenreca/wendlbe/Local%20Settings/Forum%20other
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PAR JUMS           

    

Paziņojums par personas datu aizsardzību. Visas saņemtās atbildes, kā arī ziņas par jums 

tiks publicētas internetā, ja vien neiebildīsiet pret savu personas datu publicēšanu, 

pamatojoties uz to, ka tas varētu kaitēt jūsu likumīgajām interesēm. Šādā gadījumā atbildi var 

publicēt anonīmi. 

Noteikumi par datu aizsardzību atrodami EUROPA tīmekļa vietnē šādā adresē: 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_lv.htm#personaldata. 

1. Vai iebilstat, ka tiek atklāta jūsu identitāte? 

Jā  Nē x 

2. Vai uz jūsu atbildēm var attiecināt kādu no izņēmumiem, kas paredzēti 

4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā 

Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas dokumentiem
5
? Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, skaidri norādiet, kuras 

daļas nav publiskojamas, pamatojiet šādas konfidencialitātes nepieciešamību 

un iesniedziet savu atbilžu nekonfidenciālo versiju publicēšanai Komisijas 

tīmekļa vietnē. 

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju. 

Vārds, uzvārds Edīte Bērziņa 

Pārstāvētā organizācija Finanšu ministrija 

Galvenie darbības veidi Vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē  

Atrašanās vieta (valsts) LATVIJA 

E-pasta adrese edite.berzina@fm.gov.lv 

 

PIEZĪME. Jums nav obligāti jāatbild uz visiem jautājumiem, tomēr lūdzam ievērot jautājumu 

secību. Jūs varat arī sniegt papildu informāciju attiecībā uz Paziņojumu par vienkāršotu procedūru, 

kuru jūs uzskatāt par būtisku, bet kura nav konkrēti prasīta nevienā no jautājumiem. 

                                                 
5
 OV L 145, 2001. gada 31. maijs, 43. lpp. 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_lv.htm#personaldata
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A IEDAĻA.VISPĀRĪGI POLITIKAS JAUTĀJUMI 

1. Vai kādreiz esat izmantojuši Paziņojumu par vienkāršotu procedūru? 

Nē 

2. Pamatojoties uz savu pieredzi, lūdzu, raksturojiet Paziņojuma par vienkāršotu 

procedūru galveno pozitīvo ietekmi. Lūdzu, sniedziet konkrētus piemērus. 

Neattiecas 

3. Pamatojoties uz savu pieredzi, lūdzu, raksturojiet Paziņojuma par vienkāršotu 

procedūru galvenos negatīvos aspektus. Lūdzu, sniedziet konkrētus piemērus. 

Pēdējo gadu laikā mūsu pieredzē nav bijusi iespēja izmantot Paziņojuma par 

vienkāršotu procedūru sniegtās iespējas. Latvija ir izvēlējusies izmantot vai nu 

standarta paziņošanas procedūru, vai pirms-paziņošanas procedūru. Vienlaicīgi 

norādām, ka Latvijas gadījumā ņemot vērā katras valsts atbalsta lietas īpatnības, 

standarta paziņošanas formas izmantošana ir bijusi piemērotākā izvēle. 

4. Vai, izmantojot Paziņojumu par vienkāršotu procedūru, esat saskārušies ar grūtībām 

saistībā ar valsts atbalsta pasākumu apstiprināšanu? 

Neattiecas 

5. Vai pastāvošās valsts atbalsta pasākumu kategorijas, uz kurām attiecas Paziņojums par 

vienkāršotu procedūru, ir skaidri definētas un viegli piemērojamas? Lūdzu, precizējiet. 

Ņemot vērā Latvijas ierobežoto pieredzi, mūsuprāt pastāvošās valsts atbalsta 

kategorijas Paziņojumā par vienkāršotu procedūru ir pietiekami skaidri definētas, taču 

Latvijai nav bijušas situācijas, kurās varētu piemērot atbilstošo kategoriju, kas izriet 

no Paziņojuma par vienkāršoto procedūru.  

6. Vai jūs, pamatojoties uz savu pieredzi, uzskatāt, ka Paziņojums par vienkāršotu 

procedūru ir nepieciešams, lai paātrinātu paziņojumu par valsts atbalsta pasākumiem 

izskatīšanu? Vai tā pielietošana ir lietderīga? Lūdzu, sniedziet konkrētus piemērus. 

Ņemot vērā ierobežotās iespējas izvērtēt Paziņojuma par vienkāršotu procedūru stiprās 

un vājās puses, nebūs viedokļa par šo jautājumu. 

B IEDAĻA. VIENKĀRŠOTAS PROCEDŪRAS IZMANTOŠANA 

Vispārīgi norādījumi 

7. Kuri no Paziņojuma par vienkāršotu procedūru elementiem jūs motivēja to izmantot? 

Neattiecas 

8. Kuri no Paziņojuma par vienkāršotu procedūru elementiem jūs atbaidīja no tā 

izmantošanas? 

Neskaidra situācija uz atbalsta pasākuma vērtēšanas brīdi, t.i., vai plānotie pasākumi 

atbilda “Paziņojuma par vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai” 

noteiktajām pasākuma kategorijām, kurām šo procedūru var izmantot. 
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9. Attiecībā uz cik gadījumiem kopš Paziņojuma stāšanās spēkā jūs to esat izmantojuši? 

Cik daudzus no jūsu sniegtajiem paziņojumiem Komisijas dienesti apstiprināja 

atbilstoši Paziņojumam par vienkāršotu procedūru? 

Neattiecas 

10. Kā jūs vērtējat Paziņojuma par vienkāršotu procedūru efektivitāti? Lūdzu, iesniedziet 

tā efektivitāti raksturojošus ziņojumus, ja tādi ir. 

Neattiecas 

Uz jautājumiem no 11.-31. nevaram sniegt atbildi, jo neesam izmantojuši vienkāršotu 

paziņošanas procedūru, attiecīgi tā kontekstā arī par pirms-paziņošanas vai paziņošanas 

procedūru. 

Paziņojuma par vienkāršotu procedūru kategorijas 

11. Lūdzu, norādiet, kuras no Paziņojumā par vienkāršotu procedūru minētajām pasākumu 

kategorijām un apakškategorijām jūs izmantojāt savos paziņojumos. Lūdzu, 

paskaidrojiet iemeslus. Ja iespējams, lūdzu, norādiet attiecīgos Paziņojuma punktus 

(t.i., Paziņojuma 5. punkta a) apakšpunkta i) – xi) punkts – 1. kategorija, 5. punkta 

b) apakšpunkta i) – xi) punkts – 2. kategorija, 5. punkta c) apakšpunkts –

 3. kategorija).  

12. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc savos paziņojumos nolēmāt izmantot konkrēto kategoriju 

un apakškategoriju. Vai kāda kategorija un apakškategorija bija jums īpaši noderīga? 

Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc. 

13. Lūdzu, norādiet, vai Paziņojumā par vienkāršotu procedūru ir kāda kategorija un 

apakškategorija, kuru apzināti neizmantojāt. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc. 

14. Kuru no diviem noteikumiem attiecībā uz pastāvošo shēmu pagarināšanu vai 

grozīšanu (t.i., Paziņojuma 5. punkta b) apakšpunkta ix) punkts un 5 punkta 

c) apakšpunkts) jūs izmantojāt un, ja izmantojāt, kāpēc? 

15. Vai jums, vadoties pēc savas pieredzes, likās lietderīgi tas, ka attiecībā uz pastāvošo 

shēmu pagarināšanu un grozīšanu pastāv divi atšķirīgi noteikumi (t.i., Paziņojuma 

5. punkta b) apakšpunkta ix) punkts un 5. punkta c) apakšpunkts)? 

16. Pašlaik dalībvalstis var paziņot pasākumus vai nu saskaņā ar Īstenošanas regulas
6
 

4. pantu (ĪR 4. pants), vai saskaņā ar Paziņojuma par vienkāršotu procedūru 5. punkta 

c) apakšpunktu. Kādā situācijā jūs nolēmāt ĪR 4. panta vietā piemērot Paziņojumu? 

Lūdzu, paskaidrojiet savas izvēles iemeslus! 

Pirmspaziņošanas (PP) posms 

17. Cik reizes PP posmā jūs sazinājāties ar Komisijas dienestiem? Cik ilgs bija PP posms? 

18. Vai jūs uzskatāt, ka saziņa PP posmā bija lietderīga? 

                                                 
6
 Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, 

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.). 
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19. Kāds bija galvenais temats PP kontaktu posmā (piemērotākās kategorijas noteikšana, 

prima facie saderīguma novērtējums, Komisijas dienestu pieprasītā papildu 

informācija)? 

20. Cik informācijas pieprasījumu jūs saņēmāt no Komisijas PP posmā? 

21. Vai PP posma beigās jūs no Komisijas dienestiem saņēmāt skaidru atbildi attiecībā uz 

pasākumu prima facie saderīgumu? 

22. Vai jūs pieprasījāt atbrīvojumu, lai paziņojuma veidlapu jums atļauj aizpildīt daļēji?  

23. Kādi resursi un cik daudz laika jums bija nepieciešams, lai aizpildītu un iesniegtu 

paziņojuma veidlapas projektu? 

24. Vai saskārāties ar kādām grūtībām, aizpildot paziņojuma veidlapu? 

25. Vadoties pēc savas pieredzes, kādos gadījumos jūs nesaskatāt nepieciešamību iesniegt 

paziņojuma veidlapas projektu atbilstoši Paziņojumam? 

26. Vai kādam no gadījumiem, par kuriem jūs ziņojāt saskaņā ar Vienkāršota paziņojuma 

procedūru, Komisija galu galā piemēroja standarta procedūru? Lūdzu, paskaidrojiet, 

kāpēc. 

Paziņošanas (P) posms 

27. Cik ilgs bija P posms jūsu paziņotajos gadījumos? 

28. Vai jūs uzskatāt, ka P posmā Paziņojuma 17. punktā noteiktais 2 mēnešu laika periods 

ir pietiekams, lai dalībvalsts varētu paziņot par attiecīgo (- ajiem) atbalsta pasākumu (-

 iem)? 

29. Vai pēc PP posma beigām jūs veicāt kādus grozījumus valsts atbalsta pasākuma 

paziņojuma projektā? 

30. Cik informācijas pieprasījumu jūs saņēmāt no Komisijas P posmā? 

31. Cik ilgs bija P posms jūsu paziņotajos gadījumos saskaņā ar Vienkāršota paziņojuma 

procedūru?  

Paziņojumu kopsavilkuma publicēšana 

32. Vai esat kādreiz meklējuši informāciju speciāli izveidotajā tīmekļa vietnē par 

dalībvalstu paziņoto un Komisijā izskatīšanā esošo atbalsta pasākumu 

kopsavilkumiem http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm?  

Nē 

33. Vai uzskatāt, ka Komisijas dienestu īstenotā paziņojumu kopsavilkumu publicēšana ir 

lietderīga?  

Nē 

34. Vai esat iesnieguši piezīmes par publicētajiem paziņojumu kopsavilkumiem? 

Nē 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm
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C IEDAĻA. PAZIŅOJUMA PAREDZĒTĀ PĀRSKATĪŠANA VAI ATCELŠANA  

 

35. Vai uzskatāt, ka pašreizējā vienkāršotās procedūras darbības joma tajā ietverto 

pasākumu ziņā ir piemērota? 

Jā  NēX 

Ja atbilde ir “nē”, lūdzu, norādiet grūtības, ar kurām esat saskārušies. 

Neesam saskārušies ar grūtībām, jo neesam izmantojuši Vienkāršoto procedūru, bet 

ņemot vērā attīstību pēdējo gadu laikā, ierosinām iekļaut Paziņojumā par vienkāršotu 

procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai visas atbalsta kategorijas, kas izriet 

no Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības jomas un ESIF projektu (Junkera plāna 

ietvaros) gadījumos. 

Vienlaicīgi, lai novērsu neskaidrības, lūdzam izslēgt no Paziņojuma par vienkāršotu 

procedūru dažu valsts atbalsta veidu izskatīšanai darbības jomas tās kategorijas, kas 

jau ir iekļautas Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno 

Padomes regulu (EK) Nr.659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK 

līguma 93.panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1.;pp.) (Īstenošanas regula) 

4.panta 2.punktā (t.sk., termiņa pagarinājums un atbalsta shēmas sākotnējā budžeta 

palielinājums) 

36. Vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes, kā jūs domājat, par cik pasākumiem 

turpmākajos divos gados jūs varētu paziņot atbilstoši vienkāršotai procedūrai? 

Tas ir atkarīgs no situācijas nākotnē, kuru šobrīd nav iespējams prognozēt. 

37. Vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes un ņemot vērā paplašināto VGAR darbības 

jomu, kādas izmaiņas būtu jāievieš, lai vienkāršota procedūra kļūtu lietderīgāka 

attiecībā uz jūsu vajadzībām? 

Latvijai nav pieredzes attiecībā uz vienkāršotās procedūras izmantošanu, vienlaikus 

lūdzam skatīt atbildu uz 35.jautājumu. 

38. Vai jūs, vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes, varat norādīt, kādas valsts atbalsta 

pasākumu kategorijas varētu iekļaut vienkāršotas procedūras darbības jomā? Lūdzu, 

paskaidrojiet, kāpēc. 

Lūdzam skatīt atbildi uz 35.jautājumu 

39. Vai jūs, vadoties pēc savas līdzšinējās pieredzes, varat norādīt, kādas valsts atbalsta 

pasākumu kategorijas varētu izslēgt no vienkāršotas procedūras darbības jomas? 

Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc. 

Ņemot vērā, ka Latvijai ir ierobežota pieredze attiecībā uz vienkāršotās procedūras 

izmantošanu, uz minēto jautājumu nevaram sniegt atbildi. 

D IEDAĻA. DAŽĀDI 

40. Vai jums ir kādas citas piezīmes saistībā ar Paziņojuma par vienkāršotu procedūru 

piemērošanu par aspektiem, kas nav minēti šajā anketā? 
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Ņemot vērā visas atbalsta kategorijas, kas ietvertas Komisijas 2014.gada 17.jūnija 

regulā (ES) Nr. 651/2014,  ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar 

iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, aicinām ietvert visas atbalsta 

kategorijas Paziņojumā par vienkāršotu procedūru piemērošanu darbības jomā. 

Šādu procedūru varētu izmantot arī ESIF projektu (Junkera plāna ietvaros) 

iesniegšanas un izskatīšanas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātā 

gadījumos, lai nodrošinātu ātrāku lēmuma pieņemšanu par projekta saderību ar 

Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 

41. Lūdzu, iesniedziet to dokumentu vai ziņojumu kopijas, kuri varētu būt noderīgi 

Paziņojuma par vienkāršotu procedūru piemērošanas novērtējumā un apspriedēs par tā 

iespējamo pārskatīšanu. 

Neattiecas 

42. Lūdzu, norādiet, vai Komisijas dienesti drīkst ar jums sazināties, lai vajadzības 

gadījumā iegūtu sīkākas ziņas par jūsu iesniegto informāciju.  

Jā X Nē  

PALDIES PAR DALĪBU ŠAJĀ APTAUJĀ! 


