
 1

Paraugprakses kodekss par valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildi 
Informācijas kopsavilkums pilsoņiem 

 
Eiropas Komisija ierosina paraugprakses kodeksu par valsts atbalsta 

pārbaudes procedūru izpildi 
 
Komisija uzlabos valsts atbalsta pārbaudes procedūru izpildes pārredzamību, ticamību un 
paredzamību.  
 
1. KĀPĒC VALSTS ATBALSTA PROCEDŪRAS IR JĀUZLABO? 
 
Valsts atbalsts sabiedrībai var sniegt patiesu labumu, piemēram, ja to piešķir, lai uzlabotu vidi, 
veicinātu pētniecību un izstrādi vai uzlabotu darbinieku apmācības iespējas. Tomēr valsts atbalsts 
var arī kaitēt. Tas var, piemēram, palīdzēt neefektīvi strādājošiem uzņēmumiem saglabāt savu 
vietu tirgū, kas ilgtermiņā izraisīs cenu kāpumu patērētājiem. Uzņēmumi var manipulēt ar valstu 
valdībām, draudot pārcelt savus ieguldījumus uz to valsti, kas sniedz lielākas subsīdijas. Tādēļ 
Komisijai valsts atbalsts ir jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tas kalpo kopīgajiem mērķiem. Lai to 
panāktu, ļoti svarīgas ir efektīvas, vienkāršas un paredzamas procedūras. 
 
Dažādie tās standarta procedūras posmi, ar kuru pārbauda valsts atbalsta pasākumus, ir noteikti 
1999. gadā pieņemtajā procedūras regulā1. Tomēr šīs procedūras praktisko izpildi varētu 
ievērojami uzlabot attiecībā uz tās ilgumu, pārredzamību un paredzamību, proti, tad, ja Komisija 
un dalībvalstis kopīgi vienotos par attiecīgu paraugpraksi. Šobrīd Komisijai vajadzīgi vidēji pieci 
mēneši, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz paziņotā pasākuma iepriekšēju izmeklēšanu, un 
vairāk nekā 21 mēnesis tajos gadījumos, ja Komisijai jāuzsāk oficiāla padziļināta izmeklēšana. 
Šis ievērojamais procedūras ilgums un neziņa, cik ilgs laiks paies līdz lēmuma pieņemšanai 
konkrētā lietā, neapmierina modernas ekonomikas vajadzības.  
 
2. KĀ PARAUGPRAKSES KODEKSS PALĪDZ ATRISINĀT ŠO PROBLĒMU? 
 
Ar paraugprakses kodeksu jāuzlabo visu ieinteresēto personu disciplīna, jāveicina saziņa 
pirmspaziņošanas posmā un jāracionalizē informācijas apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm 
iepriekšējās izmeklēšanas posmā. Tā rezultātā ievērojami uzlabotos dalībvalstu iesniegto 
paziņojumu kvalitāte, tādējādi paātrinot lietu izskatīšanu. 
 
Ieinteresēto personu interesēs paraugprakses kodeksam procedūra arī jāpadara pārredzamāka. Ar 
kodeksu ieviestu vairākus posmus aptverošas un tādējādi paredzamākas procedūras sūdzību 
izskatīšanai, tostarp labāk informējot sūdzību iesniedzējus par viņu sūdzību izskatīšanu. 
 
3. KAS GŪS LABUMU NO ŠĀ JAUNĀ KODEKSA? 
 
Pateicoties paraugprakses kodeksam, ieguvējiem jābūt visām iesaistītajām personām – 
dalībvalstīm un atbalsta saņēmējiem, jo tie ātrāk saņems lēmumus par valsts atbalstu. Arī citas 
ieinteresētās personas būs ieguvējas, jo tām būs iespēja izteikt savus apsvērumus, pirms Komisija 
pieņem galīgo lēmumu par paziņoto valsts atbalsta pasākumu. 
                                                 
1 Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 

[93]. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.). 
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4. KAD JAUNAIS KODEKSS STĀSIES SPĒKĀ? 
 
Komisija pieņēma kodeksu 2009. gada 29. aprīlī, un tam jāstājas spēkā pirms vasaras sākuma. 


