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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS
Trešais grozījums Pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta
ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā
1. IEVADS

1.

Komisija 2020. gada 19. martā pieņēma paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts
atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma
situācijā”1 (“pagaidu regulējums”). 2020. gada 3. aprīlī tā pieņēma pirmo grozījumu,
lai iekļautu atbalstu ar Covid-19 saistītu produktu pētniecības, testēšanas un
ražošanas paātrināšanai, aizsargātu darbvietas un turpinātu atbalstīt ekonomiku
pašreizējās krīzes laikā2. 2020. gada 8. maijā tā pieņēma otro grozījumu, lai krīzes
skartajiem uzņēmumiem vēl vairāk atvieglotu piekļuvi kapitālam un likviditātei3.

2.

ES valsts atbalsta kontroles mērķtiecīga un samērīga piemērošana nodrošina, ka
valsts atbalsta pasākumi iedarbīgi palīdz skartajiem uzņēmumiem Covid-19
uzliesmojuma laikā un vienlaikus ierobežo nepamatotus iekšējā tirgus
izkropļojumus, saglabā iekšējā tirgus integritāti un nodrošina vienlīdzīgus
konkurences apstākļus. Šādi tiks sekmēta saimnieciskās darbības nepārtrauktība
Covid-19 uzliesmojuma laikā un nodrošināts spēcīgs pamats ekonomikas
atveseļošanai pēc krīzes, paturot prātā to, cik svarīgi ir īstenot zaļo un digitālo
pārkārtošanos atbilstoši Savienības tiesību aktiem un mērķiem.

3.

Šā paziņojuma mērķis ir precizēt un grozīt to pagaidu valsts atbalsta pasākumu
nosacījumus, kurus Komisija uzskata par saderīgiem ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību (LESD) 107. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktu, ņemot vērā
Covid-19 uzliesmojumu.

4.

Pirmkārt, pagaidu regulējuma galvenais mērķis ir sniegt mērķtiecīgu atbalstu citādi
dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās Covid-19
uzliesmojuma dēļ. Šis princips ir svarīgs, lai izvairītos no pārmērīgiem konkurences
izkropļojumiem. Šajā kontekstā pagaidu regulējums drīzāk papildina, nevis aizstāj
pašreizējās dalībvalstu iespējas sniegt atbalstu. Piemēram, attiecībā uz uzņēmumiem,
kas bija nonākuši finansiālās grūtībās jau pirms Covid-19 uzliesmojuma, Komisijas
Glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādnēs4 ir izklāstīti skaidri nosacījumi, uz
kuru pamata šādiem uzņēmumiem ir jāizstrādā pareizi pārstrukturēšanas plāni, kas
ļauj tiem būt dzīvotspējīgiem ilgtermiņā. Šo nosacījumu mērķis ir nodrošināt, ka
šādi uzņēmumi neturpina meklēt valsts atbalstu, bet paši konkurē tirgū.

5.

Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (t. i., uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk
nekā 50 darbinieku un kuru gada apgrozījums un / vai gada bilance nepārsniedz
10 miljonus EUR) kopumā ievērojami veicina nodarbinātību un izaugsmi Savienībā:
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Komisijas 2020. gada 19. marta Paziņojums C(2020) 1863 (OV C 091I, 20.3.2020., 1. lpp.).
Komisijas 2020. gada 3. aprīļa Paziņojums, C(2020) 2215 (OV C 112I, 4.4.2020., 1. lpp.).
3
Komisijas 2020. gada 8. maija Paziņojums, C(2020) 3156 (OV C 164, 13.5.2020., 3. lpp.).
4
Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai
un pārstrukturēšanai” (OV C 249, 31.7.2014., 1. lpp.).
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tie rada vairāk nekā 37 % pievienotās vērtības un gandrīz 50 % darbvietu nefinanšu
uzņēmējdarbības nozarē. Pašreizējās krīzes laikā jo īpaši mikrouzņēmumi un mazie
uzņēmumi saskaras ar likviditātes trūkumu, ko izraisījusi Covid-19 uzliesmojuma
ekonomiskā ietekme. Krīze ir izraisījusi iepriekš nepieredzētu piedāvājuma un
pieprasījuma satricinājumu, kā rezultātā kopumā arī ir saasinājušās šo uzņēmumu
grūtības piekļūt finansējumam tirgū, salīdzinot ar vidējiem un lieliem uzņēmumiem.
Ja šis jautājums netiks risināts, minēto grūtību dēļ daudzi mikrouzņēmumi un mazie
uzņēmumi var bankrotēt, kas radītu nopietnus traucējumus visai Savienības
ekonomikai.
6.

Tāpēc Komisija uzskata, ka ir lietderīgi pagaidu regulējumā iekļaut valsts atbalstu
visiem mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, pat ja tie ietilptu tādu
uzņēmumu kategorijā, kuri 2019. gada 31. decembrī bija nonākuši finansiālās
grūtībās5, ar nosacījumu, ka tiem netiek piemērota kolektīva maksātnespējas
procedūra saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ka tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu
(kas nav atmaksāts) vai pārstrukturēšanas atbalstu (un uz tiem joprojām attiecas
pārstrukturēšanas plāns). Ņemot vērā mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu
ierobežoto lielumu un nelielo iesaisti pārrobežu darījumos, Komisija uzskata, ka
šādiem uzņēmumiem sniegta valsts atbalsta gadījumā pastāv mazāka iespēja, ka tiks
izkropļota konkurence iekšējā tirgū un ietekmēta Savienības iekšējā tirdzniecība,
nekā tas ir valsts atbalsta lielākiem uzņēmumiem gadījumā.

7.

Šāda atbalsta mērķis ir arī vairot atbalsta iespējas inovatīviem jaunuzņēmumiem,
kuri atrodas straujas izaugsmes posmā un kuriem tādēļ ir izšķiroša nozīme
Savienības ekonomikas atveseļošanā. Lai gan nav ES definīcijas attiecībā uz
jaunuzņēmumiem, šķiet, ka lielākā daļa šādu jaunuzņēmumu ir mikrouzņēmumi vai
mazie uzņēmumi saskaņā ar Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas I pielikumā
sniegto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīciju. Komisija arī atgādina, ka pat
pirms šā grozījuma pieņemšanas visi MVU, kuri 2019. gada 31. decembrī bija
pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus, jau gūst labumu no pagaidu regulējumā
paredzētajiem atbalsta pasākumiem, jo tos, izņemot ar maksātnespējas procedūru vai
glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu saistītus izņēmuma gadījumus6, 2019. gada
31. decembrī nevarēja kvalificēt kā grūtībās nonākušus uzņēmumus saskaņā ar
Vispārējo grupu atbrīvojuma regulu.

8.

Dalībvalstis var paredzēt izmaiņas esošajās shēmās, kuras Komisija apstiprinājusi
saskaņā ar pagaidu regulējumu, nolūkā iekļaut to saņēmēju tvērumā
mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus, kas 2019. gada 31. decembrī jau bija
nonākuši grūtībās, ar nosacījumu, ka to situācija atbilst 6. un 7. punktā aprakstītajai
situācijai. Dalībvalstis, kas plāno to darīt, tiek aicinātas darīt zināmu visu to esošo
shēmu sarakstu, kurās tās plāno izmaiņas, un sniegt šā paziņojuma pielikumā prasīto
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Saskaņā ar definīciju Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā, proti, 2. panta 18. punktā Komisijas Regulā (ES)
Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), 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.).
6
Saskaņā ar Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas 2. panta 18. punktu MVU, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs
gadus, nav uzskatāmi par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot, ja: i) tiem tiek piemērota kolektīva
maksātnespējas procedūra vai tie atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru
pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, ii) tie ir saņēmuši glābšanas atbalstu un vēl nav
atmaksājuši aizdevumu vai atsaukuši garantiju, vai iii) tie ir saņēmuši pārstrukturēšanas atbalstu un uz tiem
joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.
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informāciju. Tādējādi Komisija varēs pieņemt vienu lēmumu par visām sarakstā
iekļautajām shēmām.
9.

Otrkārt, 2020. gada 8. maijā grozītajā pagaidu regulējumā ir izklāstīti ES valsts
atbalsta noteikumiem atbilstīgi kritēriji, pamatojoties uz kuriem dalībvalstis var
sniegt publisko atbalstu pašu kapitāla un / vai hibrīdkapitāla instrumentu veidā
uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās Covid-19 uzliesmojuma dēļ. Šajā
saistībā Komisija atgādina, ka LESD neietekmē valsts un privātā īpašuma sistēmu
(LESD 345. pants). Nosacījumus, kas saistībā ar publisko un privāto akcionāru
kapitāla piesaisti piemērojami uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pieder valstij,
vajadzētu saskaņot ar privātiem uzņēmumiem piemērojamajiem nosacījumiem,
savukārt aizsardzības pasākumus efektīvas konkurences saglabāšanai ar attiecīgiem
pielāgojumiem saglabā tos pašus. Jo īpaši, ņemot vērā vajadzību ierobežot valsts
atbalstu līdz nepieciešamajam minimumam, nosacījumiem vajadzētu veicināt
kapitāla iepludināšanu ar nozīmīgu privāto līdzdalību.

10. Treškārt, Komisija uzskata, ka saņēmēja ražošanas vai citas darbības pārvietošanai
no citas valsts Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) uz atbalstu piešķirošās dalībvalsts
teritoriju nevajadzētu būt atbalsta saņemšanas nosacījumam, jo šāds nosacījums,
iespējams, īpaši kaitētu iekšējam tirgum.
11. Visbeidzot, pagaidu regulējuma piemērošana ir parādījusi, ka ir nepieciešami
papildu skaidrojumi un grozījumi attiecībā uz citiem regulējuma punktiem, it īpaši
3.3., 3.10. un 3.11. iedaļas punktiem.
2. PAGAIDU REGULĒJUMA GROZĪJUMI

12. Turpmāk minētie grozījumi Pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko
atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā, stāsies spēkā
2020. gada 29. jūnijā.
13. Iekļauj šādu 15.a punktu:
“15.a Tomēr atbalstam, kura pamatā ir LESD 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts, ir
jākompensē zaudējumi, ko tieši izraisījis Covid-19 uzliesmojums, piemēram,
zaudējumi, kurus tieši izraisījuši tādi karantīnas pasākumi, kas saņēmējam liedz
veikt saimniecisko darbību. Turpretī cita veida, proti, vispārīgāka uz Covid-19
uzliesmojuma izraisīto ekonomikas lejupslīdi mērķēta atbalsta gadījumā saderību
novērtē, pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu un tādējādi
principā pamatojoties uz šo pagaidu regulējumu.”.
14. Iekļauj šādu 16.b punktu:
“16.b Saņēmēja ražošanas vai citas darbības pārvietošana no citas valsts Eiropas
Ekonomikas zonā (EEZ) uz atbalstu piešķirošās dalībvalsts teritoriju nav tāda
atbalsta saņemšanas nosacījums, ko piešķir saskaņā ar šo paziņojumu un
pamatojoties uz LESD 107. panta 3. punkta b) vai c) apakšpunktu. Šāds nosacījums,
iespējams, kaitētu iekšējam tirgum. Šajā saistībā nav svarīgs faktiski zaudēto
darbvietu skaits saņēmēja sākotnējā uzņēmumā EEZ.
15. Iekļauj šādu 22. punkta ca. apakšpunktu, 25. punkta ha. apakšpunktu, 27. punkta
ga. apakšpunktu, 35. punkta ha. apakšpunktu, 37. punkta ka. apakšpunktu,
39. punkta ia. apakšpunktu un 49. punkta da. apakšpunktu:
3

“Atkāpjoties no iepriekš minētā, atbalstu var piešķirt mikrouzņēmumiem vai
maziem uzņēmumiem (Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas I pielikuma nozīmē),
kas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonākuši grūtībās, ar nosacījumu, ka tiem
netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra saskaņā ar valsts tiesību
aktiem un ka tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu[*] vai pārstrukturēšanas
atbalstu[**].”.
16. Regulējuma 27. punkta a. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a. aizdevumus var piešķirt ar samazinātām procentu likmēm, kas ir vismaz līdzvērtīgas
pamatlikmei (1 gada IBOR likme vai līdzvērtīga Komisijas publicēta likme[*]), kura bija
pieejama 2020. gada 1. janvārī vai arī paziņošanas brīdī un kurai pieskaitīta tabulā
norādītā kredītriska rezerve: ”.
17. Regulējuma 42. punktu aizstāj ar šādu:
“42. Nolūkā saglabāt darbvietas dalībvalstis var paredzēt līdzdalību to uzņēmumu
algu izmaksu segšanā, kuri Covid-19 uzliesmojuma dēļ citādi būtu spiesti atlaist
darbiniekus, vai to pašnodarbināto personu algai pielīdzināmu ienākumu segšanā,
kuras pārtrauca vai samazināja savu uzņēmējdarbību dēļ valsts pieņemtajiem
pasākumiem, ar ko reaģē uz Covid-19 uzliesmojumu. Ja šādas atbalsta shēmas
piemēro visai ekonomikai, tās neietilpst Savienības valsts atbalsta kontroles
tvērumā, jo tās nav selektīvas. Turpretī, ja tās attiecas tikai uz konkrētām nozarēm,
reģioniem vai konkrētiem uzņēmumu veidiem, šīs shēmas uzskata par tādām, kas
uzņēmumiem sniedz selektīvas priekšrocības.”.
18. Regulējuma 43. punkta a., c. un d. apakšpunktu aizstāj ar šādiem:
“a. atbalsta mērķis ir novērst darbinieku atlaišanu Covid-19 uzliesmojuma laikā (un
nodrošināt pašnodarbinātu personu uzņēmējdarbības turpināšanu);”;
“c. algas subsīdiju piešķir uz periodu, kas nepārsniedz divpadsmit mēnešus no
atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas, un to piešķir tiem darbiniekiem, kuri citādi
būtu atlaisti tāpēc, ka Covid-19 uzliesmojuma dēļ ir pārtraukta vai samazināta
uzņēmējdarbība (vai pašnodarbinātām personām, kuru uzņēmējdarbību negatīvi
ietekmējis Covid-19 uzliesmojums), un ar nosacījumu, ka visā periodā, par kuru
piešķirts atbalsts, ar šiem darbiniekiem netiek pārtrauktas darba attiecības (vai ar
nosacījumu, ka pašnodarbinātā persona turpina uzņēmējdarbību visā periodā, par
kuru piešķirts atbalsts);”;
“d. ikmēneša algas subsīdija nepārsniedz 80 % no atbalstu saņemošo darbinieku
bruto mēnešalgas (ieskaitot darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas) (vai 80 %
no pašnodarbinātas personas vidējiem ikmēneša ienākumiem, kas pielīdzināmi
algai). Dalībvalstis, jo īpaši ievērojot zema atalgojuma saņēmēju intereses, var arī
[*]

Minētie uzņēmumi, kas ir saņēmuši glābšanas atbalstu, atbalstu saskaņā ar šo paziņojumu var saņemt, ja tie
līdz atbalsta piešķiršanas brīdim ir atmaksājuši aizdevumu vai atsaukuši garantiju.
[**]
Minētie uzņēmumi, kas ir saņēmuši pārstrukturēšanas atbalstu, atbalstu saskaņā ar šo paziņojumu var saņemt,
ja tā piešķiršanas brīdī uz tiem vairs neattiecas pārstrukturēšanas plāns.
[*]
Pamatlikmes, kas aprēķinātas saskaņā ar Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes
noteikšanas metodes pārskatīšanu (OV C 14, 19.1.2008., 6. lpp.) un publicētas Konkurences ģenerāldirektorāta
tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
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paziņot alternatīvas metodes atbalsta intensitātes aprēķināšanai, piemēram, valsts
vidējās vai minimālās darba algas izmantošanu, ar nosacījumu, ka tiek saglabāta
atbalsta proporcionalitāte;”.
19. Regulējuma 64. punktu aizstāj ar šādu:
“64. Alternatīvi valsts var sev piederošo pašu kapitāla daļu jebkurā laikā pārdot par
tirgus cenām pircējam, kas nav saņēmējs. Lai veiktu šādu pārdošanu, principā ir
nepieciešama atklāta un nediskriminējoša apspriešanās ar potenciālajiem pircējiem
vai arī pārdošanai jānotiek biržā. Esošajiem akcionāriem, t. i., tiem, kas bija
akcionāri jau pirms saistībā ar Covid-19 veiktās rekapitalizācijas, valsts var piešķirt
prioritāras tiesības pirkt daļu par cenu, kas izriet no sabiedriskās apspriešanas. Ja
valsts sev piederošo pašu kapitāla daļu pārdod par cenu, kas ir zemāka par
63. punktā noteikto minimālo cenu, 3.11.6. iedaļā paredzētos pārvaldības
noteikumus turpina piemērot vismaz četrus gadus pēc Covid-19 pašu kapitāla
iepludināšanas pasākuma piešķiršanas.”.
20. Regulējuma 78. punktu aizstāj ar šādu:
“78. Kamēr nav atlīdzināti vismaz 75 % no Covid-19 rekapitalizācijas pasākumiem,
nevienam atbalstu saņemošā uzņēmuma vadības loceklim atalgojums nepārsniedz
viņa atalgojuma nemainīgo daļu 2019. gada 31. decembrī. Personām, kas kļūst par
uzņēmuma vadības locekļiem rekapitalizācijas brīdī vai pēc tās, piemērojamais
limits ir uzņēmuma vadības locekļu ar tādu pašu atbildības līmeni atalgojuma
nemainīgā daļa 2019. gada 31. decembrī. Nekādā gadījumā neizmaksā prēmijas,
atalgojuma mainīgo daļu vai tamlīdzīgus atalgojuma elementus.”.
21. Iekļauj šādu 78.a un 78.b punktu:
“78.a Ja valsts ir akcionārs jau pirms Covid-19 pašu kapitāla iepludināšanas, un:
a) valsts iepludina jaunu pašu kapitālu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā
privātie ieguldītāji un proporcionāli tās esošajai kapitāla daļai (vai mazākā
apmērā), un
b) privātā līdzdalība ir nozīmīga (principā vismaz 30 % no jaunā iepludinātā
pašu kapitāla), un
c) valsts veikta jauna pašu kapitāla iepludināšana uzskatāma par valsts atbalstu
īpašu ar to saistītu apstākļu dēļ, piemēram, cita pasākuma dēļ, kas dod
labumu uzņēmumam,
nav nepieciešams noteikt īpašus nosacījumus valsts līdzdalības izbeigšanai un
piemēro šādus nosacījumus:
i.

šādam Covid-19 pašu kapitāla iepludināšanas pasākumam nepiemēro
pielikuma 61. un 62. punktu;

ii.

atkāpjoties no 74., 75. un 78. punkta, iegādes aizliegums un uzņēmuma
vadības locekļu atalgojuma maksimālais apjoms ir spēkā trīs gadus;

iii.

atkāpjoties no 77. punkta, atceļ aizliegumu veikt dividenžu maksājumus
jauno akciju turētājiem. Attiecībā uz esošajām akcijām aizliegumu veikt
dividenžu maksājumus atceļ ar nosacījumu, ka šo esošo akciju turētājiem
5

piederošā daļa kopumā tiek samazināta zem 10 % no uzņēmuma kapitāla. Ja
esošo akciju turētājiem piederošā daļa kopumā netiek samazināta zem 10 %
no uzņēmuma kapitāla, aizliegums veikt dividenžu maksājumus esošajiem
akcionāriem ir spēkā trīs gadus. Jebkurā gadījumā atlīdzību, kas maksājama
par valsts turētajiem Covid-19 hibrīdkapitāla un pakārtotā parāda
instrumentiem, izmaksā pirms dividenžu izmaksas akcionāriem attiecīgajā
gadā;
iv.

nepiemēro 3.11.7. iedaļas prasības, izņemot 83. punktā minētos ziņošanas
pienākumus, kuri ir spēkā trīs gadus; un

v.

visus pārējos 3.11. iedaļā paredzētos nosacījumus piemēro
mutandis.”;

mutatis

“78.b Ja valsts iepludina pašu kapitālu uzņēmumā, kurā tā vēl (t. i., pirms Covid-19
pašu kapitāla iepludināšanas pasākuma) nav akcionārs, un
a) tā iepludina jaunu pašu kapitālu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā privātie
ieguldītāji, un
b) privātā līdzdalība ir nozīmīga (principā vismaz 30 % no jaunā iepludinātā
pašu kapitāla), un
c) ja valsts veikta pašu kapitāla iepludināšana uzskatāma par valsts atbalstu
īpašu ar to saistītu apstākļu dēļ, piemēram, cita pasākuma dēļ, kas dod
labumu uzņēmumam,
piemēro šo:
i.

atkāpjoties no 77. punkta, aizliegumu veikt dividenžu maksājumus atceļ
attiecībā uz visiem jauno akciju turētājiem. Attiecībā uz esošajām akcijām
aizliegumu veikt dividenžu maksājumus atceļ ar nosacījumu, ka šādu esošo
akciju turētājiem piederošā daļa kopumā tiek samazināta zem 10 % no
uzņēmuma kapitāla. Jebkurā gadījumā atlīdzību, kas maksājama par valsts
turētajiem Covid-19 hibrīdkapitāla un pakārtotā parāda instrumentiem,
izmaksā pirms dividenžu izmaksas akcionāriem attiecīgajā gadā; un

ii.

visus pārējos 3.11. iedaļā paredzētos nosacījumus piemēro
mutandis.”.

mutatis

22. Regulējuma 86. punktu aizstāj ar šādu:
“Dalībvalstīm attiecīgā informācija par katru individuālo atbalstu, kas piešķirts
saskaņā ar šo paziņojumu un pārsniedz 100 000 EUR[*] un attiecīgi 10 000 EUR[**]

[*]

Attiecas uz informāciju, kas prasīta Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs) III pielikumā
un Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 III pielikumā. Atmaksājamu avansu, garantiju, aizdevumu, subordinētu
aizdevumu un cita veida atbalsta gadījumā norāda pamatā esošā instrumenta nominālvērtību katram
saņēmējam. Nodokļu un maksājumu atvieglojumu gadījumā individuālā atbalsta summu var norādīt diapazonos.
[**]
Attiecas uz informāciju, kas prasīta Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 III pielikumā un Komisijas
Regulas (ES) Nr. 1388/2014 (2014. gada 16. decembris) III pielikumā. Atmaksājamu avansu, garantiju,
aizdevumu, subordinētu aizdevumu un cita veida atbalsta gadījumā norāda pamatā esošā instrumenta
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lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē, izņemot saskaņā ar 3.9., 3.10. un
3.11. iedaļu piešķirtu atbalstu, jāpublicē visaptverošajā valsts atbalsta tīmekļa vietnē
vai Komisijas IT rīkā[***] 12 mēnešu laikā no atbalsta piešķiršanas dienas.
Dalībvalstīm attiecīgā informācija[****] par katru atsevišķo rekapitalizāciju, kas
veikta saskaņā ar 3.11. iedaļu, jāpublicē visaptverošajā valsts atbalsta tīmekļa vietnē
vai Komisijas IT rīkā 3 mēnešu laikā pēc rekapitalizācijas. Rekapitalizācijas
nominālvērtību norāda katram saņēmējam.”.

nominālvērtību katram saņēmējam. Nodokļu un maksājumu atvieglojumu gadījumā individuālā atbalsta summu
var norādīt diapazonos.
[***]
Valsts atbalsta pārredzamības datubāzes publiskās meklēšanas lapa nodrošina piekļuvi ar atsevišķiem valsts
atbalsta piešķīrumiem saistītai informācijai, ko dalībvalstis sniedz saskaņā ar Eiropas pārredzamības prasībām
attiecībā
uz
valsts
atbalstu,
un
tā
ir
pieejama
šādā
tīmekļa
vietnē:
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=lv.
[****]
Attiecas uz informāciju, kas prasīta Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs)
III pielikumā, Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 III pielikumā un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1388/2014
(2014. gada 16. decembris) III pielikumā.
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Pielikums. Informācija, kas jāietver to esošo shēmu sarakstā, kuras atļautas saskaņā
ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku
pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā, un attiecībā uz kurām Komisijai ir
paziņots par atbalsttiesīgo saņēmēju tvēruma paplašināšanu
Esošo shēmu un plānoto izmaiņu saraksts
Paziņotais
grozījums

Nosaukums
Atļautās
shēmas valsts
atbalsta
numurs1

1

Apliecinājums,
ka
esošajā shēmā nav
citu izmaiņu

Ja shēma ir grozīta, lūdzu, norādiet valsts atbalsta numuru saskaņā ar sākotnējo lēmumu par tā atļaušanu.

8

