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JURIDISKS PAZIŅOJUMS 

  
Šis dokuments ir domāts konsultācijām ar valstu ekspertiem un ieinteresētajām trešām 
personām. Tas ir Konkurences ģenerāldirektorāta dienestu sastādīts darba dokuments, bet tas 
nenozīmē, ka tajā noteikti būtu pausta Eiropas Komisijas nostāja. 
Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas darbojas tās vārdā, neatbild par to, kādā veidā tiek 
izmantota šajā dokumentā minētā informācija. Nevienam nerodas tiesības izvirzīt 
kompensācijas prasības uz šā dokumenta pamata. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Priekšlikuma mērķis un konteksts 

Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību un vienkāršotu administratīvo pārvaldību, nemazinot 
Komisijas kontroli, Padomes 1998. gada 7. maija Regulā (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts 
horizontālo atbalstu1, Komisija ir pilnvarota ar regulu palīdzību paziņot, ka dažas atbalsta 
kategorijas ir saderīgas ar kopējo tirgu un ka uz tām neattiecas Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības. Runa ir par de minimis2 atbalstu, 
par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, pētniecībai un attīstībai, vides aizsardzībai, 
nodarbinātības veicināšanai un izglītībai, kā arī par atbalstu, kas atbilst kartei, ko Komisija 
apstiprinājusi katrai dalībvalstij reģionālā atbalsta piešķiršanai. 

Komisija Valsts atbalsta rīcības plānā3, kas tika publicēts 2005. gada jūnijā, ieviesa apspriedes 
ar ieinteresētajām trešajām personām4, šajā plānā bija arī sniegts ceļvedis valsts atbalsta 
reformai, kam jānotiek 2005.-2009. gadā un ko Komisija īstenos ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un visām ieinteresētajām grupām.  

Rīcības plānā Komisija jo īpaši paziņoja, ka tā pārbaudīs, vai jāpaplašina Padomes Regulas 
(EK) Nr. 994/98 piemērošanas joma, lai Komisija varētu atbrīvot no paziņošanas prasības 
jaunas valsts atbalsta kategorijas, jo īpaši atbalstu kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai. Nepieciešamība paplašināt šīs regulas piemērošanas jomu izriet no novērtējuma 
ziņojuma par pilnvarojošās regulas piemērošanu, kas Komisijai jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei reizi 5 gados atbilstoši minētās regulas 5. pantam5. Šajā ziņojumā 
īpaši tiek apliecināta vajadzība paplašināt pašreizējo izņēmuma regulu piemērošanas jomu, 
ierobežojot paziņošanas prasības un nodrošinot, ka minētās regulas attiecas tikai uz tām 
atbalsta kategorijām, kas nerada nopietnas grūtības konkurences jomā.  

Stāvoklis saistībā ar valsts atbalstu kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
jomā 

Padomes Regulā Nr. 994/98 Komisija tiek īpaši pilnvarota pieņemt regulu, ar ko atbrīvojums 
tiek piešķirts visām MVU valsta atbalsta kategorijām. Tātad Komisija, balstoties uz šiem 
noteikumiem, varētu atbrīvot no paziņošanas prasības valsts atbalstu, kas piešķirts MVU 
kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā. Tomēr šāda atbrīvojuma regula 
nebūtu visai lietderīga, jo valsts atbalsta saņēmēji, īpaši kino un audiovizuālajā jomā, bieži 
vien ir lieli uzņēmumi. Tādējādi Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic liels darbs, jo runa ir 
par daudziem kārtējā atbalsta gadījumiem ar ierobežotu budžetu, patiesībā dažus nelielus 
projektus (autorfilmas, filmas ar ievērojamu kultūras nozīmi, mazu budžetu) var īstenot arī 

                                                 
1 OV L 142, 14.05.1998., 14. lpp. 
2 Regulas (EK) Nr. 994/98 2. pantā ir paredzēta iespēja atbrīvot to no paziņošanas pienākuma. 
3 EUR-Lex interneta vietne, 
http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 
4 Results of the Consultation on the State Aid Action Plan — Detailed summary, DG COMP tīmekļa 

vietne, http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 
5 Sagatavodama ziņojumu, Komisija par pamatu izmanto anketas par Eiropas Savienības dalībvalstu un 

EFTA dalībvalstu pieredzi, kā arī secinājumus, kas tika gūti 2006. gada 27. jūnija daudzpusējā 
sanāksmē ar dalībvalstu iestādēm. Ziņojums ir iesniegts pārbaudei valsts atbalsta konsultatīvajā 
komitejā xx.xx.2006. 
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liels uzņēmums, tomēr tas neattaisno lielu līdzekļu ieguldījumu no Komisijas puses, lai 
īstenotu kontroli. Ņemot vērā ziņojumu apstrādē gūto pieredzi, Komisija uzskata, ka 
noteiktiem projektiem un noteiktos apstākļos šo atbalstu varētu atbrīvot no paziņošanas 
prasības un ka tāpēc šai ziņā jāgroza Padomes Regula Nr. 994/98. 

Stāvoklis saistībā ar valsts atbalstu dabas katastrofu jomā 

Analoģisku iemeslu dēļ Padomes Regula Nr. 994/98 pilnvaro Komisiju atbrīvot no 
paziņošanas prasības MVU piešķirto valsts atbalstu dabas katastrofu jomā, tomēr neietverot 
atbrīvojumā lielos uzņēmumus. 

Pēdējo gadu laikā Eiropā vairākkārt bija vērojami lieli plūdi, un tāpēc bija nepieciešama 
dalībvalstu finansiāla iejaukšanās. Šādā situācijā ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu ātri pieņemt 
lēmumu un pārskaitīt līdzekļus attiecīgajiem uzņēmumiem. Iepriekšējas paziņošanas prasība, 
no vienas puses, netieši norāda uz ievērojamu administratīvo darbu Komisijas un dalībvalstu 
dienestos, un, no otras puses, tās rezultāts ir nenovēršama kavēšanās, pārskaitot valsts atbalsta 
līdzekļus attiecīgajiem uzņēmumiem. Ņemot vērā šo ziņojumu apstrādē gūto pieredzi, 
nopietnu konkurences izkropļojumu risks joprojām ir ierobežots.  

Kopumā raugoties, lieliem uzņēmumiem piešķirts atbalsts var izraisīt visnopietnākos 
konkurences izkropļojumus, un dabas katastrofu radītās finanšu grūtības šiem uzņēmumiem 
parasti nav tik smagas kā MVU. Tomēr, ja atbalsts ir pareizi definēts, ierobežots līdz 
ievērojamiem dabas katastrofas radītiem zaudējumiem, ja atbalsta summu pārbauda 
neatkarīga struktūra, tad atbrīvojums no paziņošanas prasības šķiet pamatots. Tāpēc jāgroza 
Padomes Regula Nr. 994/98, lai ietvertu arī šīs valsts atbalsta kategorijas. 

Stāvoklis saistībā ar valsts atbalstu lauksaimniecības jomā 

EK Līguma 36. pantā ir paredzēts, ka konkurences noteikumus piemēro lauksaimniecības 
produktu (saukti arī par 1. pielikuma produktiem) ražošanai un tirdzniecībai tikai tad, ja to 
noteikusi Padome. Atšķirībā no citām nozarēm Komisijas pilnvaras kontrolēt valsts atbalstu 
lauksaimniecības jomā neizriet tieši no Līguma, bet gan no tiesību aktiem, ko saskaņā ar 
Līguma 37. pantu pieņēmusi Padome, un Komisija ir pakļauta ierobežojumiem, ko eventuāli 
noteikusi Padome. Tāpēc praktiski visas regulas, ar kurām izveido kopēju tirgus organizāciju, 
paredz Līguma 87. līdz 89. pantā ietverto valsts atbalsta noteikumu piemērošanu attiecīgajiem 
produktiem. Tāpēc ir piemēroti piemērot lauksaimniecības nozarei tādus pašus procedūras 
noteikumus kā pārējām nozarēm.  

Padomes Regulā Nr. 994/98 Padome jo īpaši pilnvaro Komisiju atbrīvot no paziņošanas 
prasības tādu valsts atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības 
jomā, kas piešķirts MVU Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulas (EK) Nr. 1/20046 
nozīmē, — šī regula pašlaik tiek pārskatīta. Tomēr minētā regula nepieļauj atbrīvojumu 
attiecināt arī uz valsts atbalstu, kas piešķirts uzņēmumiem, kuri ir lielāki nekā mazie un 
vidējie uzņēmumi. Šajā jomā gūtā pieredze rāda, ka Komisija saņem daudzus paziņojumus 
par valsts atbalstu, kas piešķirts lauksaimniecības jomā uzņēmumiem, kas nav MVU, tomēr 
nevar izmantot atbrīvojumu no paziņošanas prasības, lai gan atbalsta apjoms ir ierobežots. 
Tāpēc jāgroza Padomes Regula Nr. 994/98, lai ietvertu arī šīs valsts atbalsta kategorijas. 

Stāvoklis saistībā ar sociālo valsts atbalstu transporta jomā 

                                                 
6 OV L 1, 3.01.2004., 1. lpp. 
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EK Līguma 87. panta 2. punkta a) apakšpunktā atzīts, ka ar kopējo tirgu ir saderīga sociāla 
palīdzība, ko piešķir individuāliem patērētājiem ar noteikumu, ka to piešķir bez 
diskriminācijas attiecībā uz šo ražojumu izcelsmi. 

Pēdējos desmit gadus Komisija ir novērojusi, ka ievērojami pieaudzis paziņojumu skaits par 
sociālo valsts atbalstu transporta jomā, bet tas savukārt palielinājis Komisijas un dalībvalstu 
dienestu administratīvo slogu. Tomēr Komisija, ņemot vērā pieredzi7, kas gūta saistībā ar 
transporta jomā piešķirto sociālo valsts atbalstu, ir konstatējusi, ka šādi projekti neizraisa 
īpašas grūtības, jo ir ievērots nediskriminācijas princips attiecībā uz produktu vai 
pakalpojumu izcelsmi un tā saņēmēju patērētāju kategoriju izvēli. Tāpēc Komisija uzskata, ka 
noteiktos apstākļos šo atbalstu varētu atbrīvot no paziņošanas prasības, tostarp arī lielajiem 
uzņēmumiem, un ka tāpēc šai ziņā jāgroza Padomes Regula Nr. 994/98. 

Noteikumi attiecībā uz pārredzamību 

Komisija Valsts atbalsta rīcības plānā ir paziņojusi savu nodomu uzlabot pārredzamību valsts 
atbalsta jomā, novēršot nevajadzīgas administratīvas izmaksas un nodrošinot efektīvu kontroli 
gadījumos, kas rada aizdomas par iespējamu ietekmi uz konkurenci. Komisijas novērtējuma 
ziņojumā par pilnvarojošās regulas piemērošanu tāpat norādīta dalībvalstu vēlme, lai ar 
atbrīvojuma regulu ieviešanu nebūtu saistītas pārmērīgas administratīvas izmaksas.  

Šajā saistībā Regulas Nr. 994/98 3. panta 2. punktā konkrēti paredzēts, ka, „īstenojot saskaņā 
ar šādām regulām atbrīvotas atbalsta sistēmas vai individuālu atbalstu, kas piešķirts neatkarīgi 
no kādas sistēmas, dalībvalstis nosūta Komisijai informācijas kopsavilkumus, lai publicētu 
Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, attiecībā uz šādām atbalsta sistēmām vai šādu 
individuālu atbalstu, uz ko neattiecas atbrīvotas atbalsta sistēmas”.  

Kopsavilkumu publicēšana EKOV šķita vispiemērotākais līdzeklis Regulas Nr. 994/98 
pieņemšanas laikā, proti, 1998. gadā. Tomēr, ņemot vērā gan valodu skaita palielināšanos pēc 
vairākām paplašināšanās kārtām, gan jaunu elektronisko saziņas līdzekļu attīstību, Komisija 
uzskata, ka šo kopsavilkumu publicēšana Komisijas tīmekļa vietnē dotu iespēju uzlabot 
pārredzamību un paātrināt publicēšanas termiņu, vienlaikus samazinot administratīvās 
izmaksas. Turklāt trešajām personām, īpaši uzņēmumiem, ir vieglāk ieskatīties Komisijas 
tīmekļa vietnē nekā EKOV, lai iepazītos ar jaunāko informāciju valsts atbalsta jomā. 

Pienākumu publicēt kopsavilkumus EKOV vajadzētu aizstāt ar pienākumu publicēt tos 
Komisijas tīmekļa vietnē.  

                                                 
7 Komisijas 1988. gada 29. jūlija lēmumi par kompensācijām gaisa pārvadājumu jomā Kanāriju salu 

iedzīvotājiem (N 387/1998) un Baleāru salu iedzīvotājiem (N 386/1998).  
Komisijas 1998. gada 27. augusta lēmums par sakariem starp Madeiras reģionu un Portugāli 
(N 414/1998).  
Komisijas 1999. gada 3. septembra lēmums par līnijām, kas apkalpo Sicīlijas mazās salas (N 399/1999).
  
Komisijas 2000. gada 1. marta lēmumi par sakariem starp Marseļu un Nicu, no vienas puses, un Ajačo, 
Bastiju, Kalvi un Figari, no otras puses (N 24/2000). 2001. gada 2. marta lēmumi par sakariem starp 
Ajačo un Bastiju, no vienas puses, un Monpeljē, no otras puses (N 638/2000) un starp Ajačo, Bastiju, 
Kalvi un Figari, no vienas puses, un Lionu, no otras puses (N 639/2000). Komisijas 2004. gada 20. 
oktobra lēmums par sakariem starp Gvadelupu un Franciju —N 607/04. Sociālais atbalsts Reinjonai 
(N 385/04). Komisijas 2006. gada 13. septembra lēmums — Francija — N 516/2004 shēmas grozījumi 
saistībā ar sociālo atbalstu dažām tādu gaisa sakaru līniju pasažieru kategorijām, kas kursē starp 
Martiniku un kontinentālo Franciju (N 233/2006). 2002. gada 2. jūlija lēmums lietā N 781/2001 — 
Francija — Individuāla sociāla atbalsta shēmas Korsikas jūras satiksmei. 
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Uzraudzības noteikumi 

Regulas Nr. 994/98 3. panta 3. punktā paredzēts, ka „dalībvalstis dokumentē un apkopo visu 
informāciju par kategoriju atbrīvojumu piemērošanu. Ja Komisijas rīcībā ir informācija, kas 
rada šaubas par to, vai kādu atbrīvojuma regulu piemēro pareizi, dalībvalstis nosūta tai visu 
informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu, vai atbalsts atbilst attiecīgajai 
regulai.”  

Kā paziņots Valsts atbalsta rīcības plānā, Komisija vēlas manāmi paplašināt atbrīvojuma 
regulu piemērošanas jomu un arī ierobežot dalībvalstu administratīvo darbu, kas saistīts ar 
paziņojumiem. Tomēr, nepaziņojot atbalsta pasākumus, Komisijai zūd pārredzamība pār 
atbalstu pirms tā piešķiršanas. Tāpēc vajadzētu, lai Komisijai būtu iespēja īstenot vēlāku 
kontroli, kas būtu gan samērīga, gan efektīva, lai nodrošinātu Kopienas tiesību normu efektīvu 
ievērošanu. Šī kontrole būtu jāveic pēc izlases principa dažādās darbības jomās, uz kurām 
attiecas atbrīvojuma regulas. Lai šī kontrole būtu efektīva, nepieciešams, lai Komisija varētu 
no dalībvalstīm pieprasīt informāciju par dažu atbalsta pasākumu atbilstību, iepriekš 
neatklājot, kuri elementi rada šaubas par regulas pareizu piemērošanu.  

Tāpēc Komisija uzskata, ka šajā ziņā jāgroza iepriekšminētie 3. panta 3. punkta noteikumi. 

Regulas Nr. 994/98 3. panta 4. punktā jo īpaši noteikts, ka „vismaz reizi gadā saskaņā ar 
īpašām Komisijas prasībām dalībvalstis nosūta tai ziņojumu, vēlams elektroniski, par 
kategoriju atbrīvojumu piemērošanu”. Ņemot vērā jaunu elektroniskās saziņas līdzekļu 
attīstību, Komisija uzskata, ka elektroniska informācijas nosūtīšana ir visātrākais un 
efektīvākais veids, kā nodot Komisijai minēto ziņojumu. 

Tāpēc dalībvalstīm dotā iespēja nosūtīt minēto gada ziņojumu elektroniskā veidā atbilstoši 
Komisijas norādītajiem noteikumiem jāaizstāj ar pienākumu sūtīt Komisijai minēto ziņojumu 
elektroniskā veidā. 

Noteikumi par procedūru, kā Komisija pieņem atbrīvojuma regulas 

Regulas Nr. 994/98 8. pantā paredzēts, ka Komisijai, lai pieņemtu atbrīvojuma regulu, 

- jāapspriežas ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju par projektu, 

- jāpublicē projekts, lai trešās personas varētu iesniegt savus apsvērumus termiņā, kas nedrīkst 
būt īsāks par vienu mēnesi, 

- vēlreiz jāapspriežas ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju par projektu. 

Apspriedes noris sanāksmē, kas notiek ne agrāk kā divus mēnešus pēc dokumentu nosūtīšanas 
dalībvalstīm. Šo periodu var samazināt otro apspriežu gadījumā, ja gadījums ir steidzams vai 
vienkārši jāpagarina kādas regulas spēkā esamība.  

. Komisija Valsts atbalsta rīcības plānā jo īpaši paziņoja, ka tā vēlas samazināt birokrātiju un 
paziņojamo atbalsta pasākumu skaitu, lai paātrinātu lēmuma pieņemšanu. Šajā saistībā šķiet, 
ka jāvienkāršo procedūra, vienlaikus nodrošinot pilnīgu sadarbību ar dalībvalstīm.  

Tas, ka obligāti jārīko divas sanāksmes ar dalībvalstu pārstāvjiem, kā paredz pašreizējā 
regula, rada aizkavēšanos un nozīmīgas izmaksas.  
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Sanāksmju organizēšana nebūtu vajadzīga, ja vienkārši jāpagarina esošās regulas spēkā 
esamība vai tajā jāievieš nelieli grozījumi, piemēram, pielāgojumi atkarībā no jaunajiem 
tiesību aktiem, jāatceļ novecojušās tiesību normas, jāievieš kontroles mehānismi. Šādos 
apstākļos tiek ierosināts atteikties no sanāksmes pirms projekta publicēšanas, aizstājot to ar 
komentāru iesniegšanu. Kad ir pārbaudīti komentāri, kas saņemti pēc projekta publicēšanas, ir 
jāapspriežas ar dalībvalstīm, tomēr tas nenozīmē, ka visādā ziņā jāorganizē sanāksme. 
Ierosināts šo sanāksmi aizstāt ar rakstisku apspriedi ar dalībvalstīm. Tomēr būtu piemēroti 
paredzēt iespēju sarīkot sanāksmi, ja to pieprasa dalībvalstu vairākums.  

Tāpat būtu jāatsakās no pirmās sanāksmes ar dalībvalstīm pirms projekta publicēšanas, 
pieņemot jaunu regulu vai būtiskus grozījumus. Kad ir pārbaudīti komentāri, kas saņemti pēc 
projekta publicēšanas, ir jāapspriežas ar dalībvalstīm. Tomēr būtu piemēroti paredzēt iespēju 
sarīkot otro sanāksmi, ja to pieprasa dalībvalstu vairākums. 

Lai nodrošinātu pārredzamību, Komisija uzskata par vajadzīgu publicēt visus projektus savā 
tīmekļa vietnē, lai visas ieinteresētās trešās personas varētu izteikt komentārus, ko tās uzskata 
par lietderīgiem. Projekti jāiesniedz dalībvalstīm elektroniskā veidā, lai paātrinātu 
informācijas nodošanu. 

2) Atbilstība Eiropas Savienības mērķiem un politikai citās jomās 

Šis paziņojums atbilst vispārējiem Eiropas Savienības mērķiem, kas jo īpaši paredz Lisabonas 
stratēģijas īstenošanu. Šis priekšlikums konceptuāli iederas valsts atbalsta reformā, kas notiks 
2005.-2009. gadā, bet tā savukārt atbilst jaunajiem uzdevumiem, kas noteikti saistībā ar 
Lisabonas stratēģijas jauno posmu. Komisija Valsts atbalsta rīcības plānā norādīja galvenos 
valsts atbalsta reformas iemeslus, jo īpaši precizēdama, kādā veidā tā grasās piemērot EK 
Līgumā paredzētos noteikumus par valsts atbalstu, lai mudinātu dalībvalstis sniegt savu 
ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā.  

Lai īstenotu izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, Komisija jo īpaši ierosina vienkāršot un 
racionalizēt pašreizējos noteikumus, kā arī samazināt birokrātiju, lai samazinātu paziņojamo 
atbalsta pasākumu skaitu un paātrinātu lēmuma pieņemšanas procesu. . Šajā saistībā šis 
priekšlikums pilnīgi atbilst labākas tiesību aktu izstrādes mērķim. 

3) Juridiskie aspekti 

Juridiskais pamats 

Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir EK Līguma 89. pants, saskaņā ar kuru Padome var 
pieņemt jebkādas regulas, kas vajadzīgas, lai precizētu 88. panta 3. punkta piemērošanas 
nosacījumus, kā arī tās palīdzības kategorijas, uz ko šī procedūra neattiecas. Šim nolūkam 
Padomei jārīkojas pēc Komisijas priekšlikuma, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, un 
balsojot ir jāiegūst kvalificētais balsu vairākums. 

Subsidiaritāte un proporcionalitāte 

Priekšlikums ir Kopienas ekskluzīvā kompetencē, subsidiaritātes principu nepiemēro. 

Ar šo iniciatīvu paredz tikai tādus noteikumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās mērķi. Tāpēc tā 
atbilst proporcionalitātes principam. 

Juridisko instrumentu izvēle 
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Ierosinātais juridiskais instruments: regula. 

Regula ir vienīgais piemērotais juridiskais instruments, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 994/98 
par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu 
kategoriju valsts horizontālo atbalstu. 

Ietekme uz budžetu 

Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. 
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Priekšlikums 

PADOMES REGULA, 

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 89. pantu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu8, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu9, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas atzinumu10, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu11, 

tā kā: 

(1) Padomes 1998. gada 7. maija Regulā (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts 
horizontālo atbalstu12, Komisija tiek pilnvarota ar regulu palīdzību paziņot, ka dažas 
valsts atbalsta kategorijas ir saderīgas ar kopējo tirgu un ka uz tām neattiecas 
paziņošanas prasības. Tas jo īpaši attiecas uz atbalstu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.  

(2) Ja atbrīvojuma regula nav pieņemta, dalībvalstīm ir pienākums ziņot Komisijai par 
valsts atbalsta projektiem kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā. 
Komisijas gūtā pieredze rāda, ka šie paziņojumi lielākoties attiecas uz projektiem, kas 
nerada nozīmīgas grūtības saistībā ar valsts atbalsta politiku. Tāpēc noteiktos apstākļos 
noteiktus atbalsta projektus var atbrīvot no paziņošanas pienākuma. 

(3) Regulā Nr. 994/98 Komisija tiek pilnvarota atbrīvot no paziņošanas prasības valsts 
atbalstu kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā, ja tas piešķirts 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai gan atbalsta saņēmēji šajā jomā, īpaši kino un 
audiovizuālajā nozarē, bieži ir lielie uzņēmumi, tomēr daži nelieli projekti 
(autorfilmas, filmas ar ievērojamu kultūras nozīmi, mazu budžetu) pat tad, ja tos īsteno 
liels uzņēmums, neattaisno ievērojamu līdzekļu ieguldījumu no Komisijas puses, lai 
īstenotu kontroli. Lai izvairītos no nevajadzīgām valsts atbalsta paziņošanas 

                                                 
8 OV C […], […], […]. lpp. 
9 OV C […], […], […]. lpp. 
10 OV C […], […], […]. lpp. 
11 OV C […], […], […]. lpp. 
12 OV L 142, 14.05.1998., 1.-4. lpp. 
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procedūrām un ļautu Komisijai pievērsties to atbalsta veidu izskatīšanai, kuri visvairāk 
skar konkurenci, jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 994/98 piemērošanas joma, attiecinot 
to arī uz valsts atbalstu kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 
veicināšanai.  

(4) Ja nav pieņemta atbrīvojuma regula, dalībvalstīm ir pienākums ziņot Komisijai par 
valsts atbalsta projektiem dabas katastrofu gadījumā. Komisijas gūtā pieredze rāda, ka 
šie paziņojumi lielākoties attiecas uz projektiem, kas nerada nozīmīgas grūtības 
saistībā ar valsts atbalsta politiku. Turklāt šādu katastrofu skartie uzņēmumi bieži 
atrodas ļoti grūtā ekonomiskā stāvoklī, kas pieprasa dalībvalstu ātru iejaukšanos. 
Tāpēc noteiktos apstākļos šos atbalsta projektus var atbrīvot no paziņošanas 
pienākuma. 

(5) Regulā (EK) Nr. 994/98 Komisija tiek pilnvarota atbrīvot no paziņošanas prasības 
valsts atbalstu dabas katastrofu gadījumā, ja šis atbalsts piešķirts maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Dabas katastrofu gadījumā dalībvalstis parasti ievieš atbalsta shēmas, 
kas ietver visus uzņēmumus. Lai gan atbalsts lielajiem uzņēmumiem parasti rada 
aizdomas, ka tas var izraisīt nopietnākus konkurences izkropļojumus nekā atbalsts 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, šo atbalstu tomēr var atbrīvot no paziņošanas 
prasības, ja pastāv noteikti nosacījumi, lai novērstu nepamatotu atbalsta piešķiršanu. 
Tāpēc jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 994/98 piemērošanas joma, piemērojot to arī 
valsts atbalstam, kura mērķis ir kompensēt dabas katastrofu izraisītos zaudējumus. 

(6) Regulā (EK) Nr. 994/98 Komisija jo īpaši tiek pilnvarota atbrīvot no paziņošanas 
prasības tādu valsts atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un 
tirdzniecības jomā, kas piešķirts MVU Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulas 
(EK) Nr. 1/200413 nozīmē, — šī regula pašlaik tiek pārskatīta. Tomēr minētā regula 
nepieļauj atbrīvojumu attiecināt arī uz valsts atbalstu, kas piešķirts uzņēmumiem, kuri 
ir lielāki nekā mazie un vidējie uzņēmumi. Šajā jomā gūtā pieredze rāda, ka Komisija 
saņem daudzus paziņojumus par valsts atbalstu, kas piešķirts lauksaimniecības jomā 
uzņēmumiem, kas nav MVU, tomēr nevar izmantot atbrīvojumu no paziņošanas 
prasības, lai gan atbalsta apjoms ir ierobežots. Tāpēc jāgroza Regula (EK) Nr. 994/98, 
lai ietvertu arī šīs valsts atbalsta kategorijas. 

(7) Ja nav pieņemta atbrīvojuma regula, dalībvalstīm ir pienākums ziņot Komisijai par 
sociālu valsts atbalsta shēmu projektiem, īpaši transporta jomā. Šajā nozarē gūtā 
pieredze tomēr rāda, ka šie projekti neizraisa īpašas grūtības, ja ir ievērots 
nediskriminācijas princips attiecībā uz produktu vai pakalpojumu izcelsmi un 
saņēmēju patērētāju kategorijām. Tāpēc ir piemēroti paplašināt Regulas (EK) 
Nr. 994/98 piemērošanas jomu, lai ar dažiem nosacījumiem atvieglotu sociālu atbalsta 
shēmu īstenošanu transporta jomā. 

(8) Kopsavilkumu publicēšana, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 994/98 3. panta 2. punktā, 
ir vajadzīga, lai nodrošinātu dalībvalstu pieņemto pasākumu pārredzamību, un minētās 
regulas pieņemšanas brīdī vispiemērotākais līdzeklis bija to publicēšana Eiropas 
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Tomēr, ņemot vērā jaunu elektroniskās saziņas līdzekļu 
attīstību, rodas iespaids, ka šo kopsavilkumu publicēšana Komisijas tīmekļa vietnē 
būtu daudz ātrāks un efektīvāks līdzeklis, un tas arī uzlabotu pārredzamību 

                                                 
13 OV L 1, 3.01.2004., 1. lpp. 
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ieinteresētajām trešajām personām. Tāpēc publicēšana Eiropas Kopienu Oficiālajā 
Vēstnesī jāaizstāj ar publikāciju Komisijas tīmekļa vietnē.  

(9) Regulas (EK) Nr. 994/98 3. panta 3. punktā minētā informācija ir vajadzīga tam, lai 
Komisija varētu pastāvīgi pārbaudīt dalībvalstīs pastāvošo atbalsta shēmu atbilstību 
EK Līguma 88. panta 1. punktam. Ievērojami paplašinot atbrīvojuma regulu darbību 
jomu, tiek ierobežotas Komisijas iepriekšējas kontroles iespējas, un tāpēc būs jāveic 
efektīvas vēlākas kontroles, lai nodrošinātu Kopienas tiesību ievērošanu. Lai 
nodrošinātu šo kontroļu efektivitāti, Komisijai jāpiešķir pilnvaras pieprasīt no 
dalībvalstīm informāciju par dažu atbalsta pasākumu atbilstību, iepriekš neatklādama, 
kuri elementi rada šaubas par regulas pareizu piemērošanu. 

(10) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 3. panta 4. punktu dalībvalstīm jānosūta 
Komisijai paziņojums par kategoriju atbrīvojumu piemērošanu. Ņemot vērā jaunu 
elektroniskās saziņas līdzekļu attīstību, tagad visātrāk un visefektīvāk šādus 
paziņojumus var nosūtīt elektroniskā veidā atbilstoši Komisijas norādījumiem.  

(11) Ņemot vērā atbrīvojuma regulu pieņemšanā gūto pieredzi, ir lietderīgi mainīt Regulas 
(EK) Nr. 994/98 8. pantā noteikto procedūru, lai saīsinātu to un dotu iespēju regulāri 
pārskatīt atbrīvojuma regulas no ekonomisko un juridisko norišu attīstības viedokļa. 
Vienkārši pagarinot regulas spēkā esamību vai ieviešot tajā nelielus grozījumus, nav 
nepieciešams pirms projekta publicēšanas rīkot padomdevējas komitejas sanāksmi. 
Pēc projekta publicēšanas ir lietderīgi paredzēt padomdevējas komitejas apspriedes, 
izmantojot rakstisko procedūru. Tomēr jābūt iespējai sarīkot sanāksmi, ja to pieprasa 
dalībvalstu vairākums. 

(12) Pieņemot jaunu regulu vai būtiskus grozījumus, tāpat jāatsakās no pirmās apspriedes 
padomdevējā komitejā pirms projekta publicēšanas. Pēc projekta publicēšanas ir 
lietderīgi saglabāt padomdevējas komitejas sanāksmi un paredzēt iespēju, ka 
dalībvalstu vairākums var pieprasīt sarīkot otru sanāksmi. 

(13) Tādēļ Regula (EK) Nr. 994/98 attiecīgi jāgroza, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulu (EK) Nr. 994/98 groza šādi: 

1) Regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktam pievieno šādu v), vi) un vii) daļu: 

„v) kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšanai; 

vi) dabas katastrofu radīto zaudējumu kompensēšanai; 

vii) lauksaimniecības produktu ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai.” 

2) Regulas 1. panta 1. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu: 

„c) sociālais atbalsts transporta jomā.” 

3) Regulas 3. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu: 
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« 2. Īstenojot saskaņā ar šādām regulām atbrīvotas atbalsta sistēmas vai individuālu 
atbalstu, kas piešķirts neatkarīgi no kādas sistēmas, dalībvalstis elektroniskā veidā atbilstoši 
Komisijas norādījumiem nosūta Komisijai informācijas kopsavilkumus par šādām atbalsta 
sistēmām vai šādu individuālu atbalstu, uz ko neattiecas atbrīvotas atbalsta sistēmas, lai 
minētos kopsavilkumus to oriģinālvalodā publicētu Komisijas tīmekļa vietnē. 

3. Dalībvalstis dokumentē un apkopo visu informāciju par kategoriju atbrīvojumu 
piemērošanu. Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma tai paziņo visu informāciju, ko tā 
uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu atbalsta pasākuma vai atbalsta shēmas atbilstību 
attiecīgajai regulai. 

4. Dalībvalstis vismaz reizi gadā atbilstoši Komisijas norādījumiem elektroniskā veidā 
nosūta tai ziņojumu par kategoriju atbrīvojumu piemērošanu. Šos ziņojumus Komisija dara 
pieejamus visām dalībvalstīm. Padomdevēja komiteja, kas minēta 7. pantā, izskata un izvērtē 
minētos ziņojumus reizi gadā.” 

4) Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu tekstu: 

« 1. Komisija apspriežas ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju pirms regulas 
pieņemšanas: 

2. a) ja Komisija ierosina pieņemt vai grozīt regulu, apspriede ar komiteju notiek sanāksmē, 
ko sasauc Komisija. Izskatāmos projektus un dokumentus pievieno attiecīgajam 
paziņojumam. Šīs sanāksmes laikā var nolemt sarīkot otru apspriedi ar komiteju, ja to 
pieprasa komitejas locekļu vienkāršs vairākums. 

2. b) ja Komisija ierosina pagarināt regulas spēkā esamību vai pieņemt nelielus grozījumus, tā 
aicina padomdevējas komitejas locekļus viena mēneša laikā iesniegt rakstiskus apsvērumus. 
Izskatāmos projektus un dokumentus pievieno attiecīgajam paziņojumam. Tomēr pēc 
komitejas locekļu vienkārša vairākuma pieprasījuma sarīko sanāksmi. 

3. Ja ir pieprasīta padomdevējas komitejas sanāksme, tā notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc 
paziņojuma izsūtīšanas. Šo samazina līdz 1 mēnesim 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
apspriežu gadījumā vai tad, ja to pieprasa komitejas locekļu vienkāršs vairākums, to var 
samazināt arī steidzamā gadījumā. 

4. a) Rīkojot sanāksmes, Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. 
Komiteja sniedz savu atzinumu, vajadzības gadījumā balsojot. 

5. Atzinums tiek fiksēts sanāksmju protokolos vai arī ietverts rakstveida konsultāciju 
kopsavilkumos, turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības pieprasīt, lai tās nostāja tiktu iekļauta 
minētajā protokolā vai kopsavilkumā. Padomdevēja komiteja var ieteikt atzinumu publicēt 
Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. 

6. Komisija rūpīgi iepazīstas ar Komitejas sniegto atzinumu. Komisija informē Komiteju par 
to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.” 

2. pants 

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 
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Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, […] 

 Padomes vārdā — 
 priekšsēdētājs 
 […] 
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PIELIKUMS 


