
attiecībā uz Komisijas 
priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
regulai, ar kuru groza Regulu 
(ES, Euratom) 2018/1046 par 
finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam 
budžetam [2022/0125 (COD)]

Atzinums 02/2022
(saskaņā ar LESD 322. panta 1. punktu)

LV



 2 

 

Saturs 
Punkts 

Ievads 01–14 
Naudas sodi, citi sodi un sankcijas 01–02 

Naudas sodu un citu sodu pārvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem 
Finanšu regulas noteikumiem 03–07 

Jaunākā judikatūra 08–10 

Priekšlikums 11–14 

Vispārīgi apsvērumi 15–18 

Konkrēti komentāri 19–27 
Kompensācija 19–21 

Negatīvi ieņēmumi 22–25 

Kavējuma procenti 26 

Galīgo naudas sodu un citu sodu iekļaušana budžetā 27 

Ierosinātie Priekšlikuma grozījumi 28 

Pielikums 
I pielikums. Mūsu ierosinātās izmaiņas, ko varētu ieviest 
Priekšlikumā, un komentāri 
  



 3 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 322. panta 
1. punktu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam, un kurš pieņemts 2022. gada 22. aprīlī1, 

ņemot vērā 2022. gada 6. maijā saņemto Padomes lūgumu sniegt atzinumu, 

ņemot vērā 2022. gada 16. maijā saņemto Eiropas Parlamenta lūgumu sniegt 
atzinumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES, un atceļ Regulu 
(ES 966/20122 (Finanšu regula). 

tā kā: 

1) Finanšu regulā ir noteikti principi un vispārējie finanšu noteikumi ES budžeta 
pārvaldībai, tostarp attiecībā gan uz ieņēmumiem, gan uz izdevumiem, 

2) ņemot vērā neseno judikatūru par naudas sodiem konkurences jomā, Komisija 
ierosināja šo Finanšu regulas grozījumu, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu pārmērīgu 
slogu uz ES budžeta izdevumiem. Tas neattiecas uz priekšlikumu pārstrādāt 
finanšu noteikumus, ko piemēro ES budžetam3, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU. 

                                                        
1 COM(2022) 184 final, 2022/0125 (COD). 

2 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp. 

3 COM(2022) 223 final, 2022/0162 (COD). 
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Ievads 

Naudas sodi, citi sodi un sankcijas 

01 Komisija piemēro naudas sodus, citus sodus un sankcijas uzņēmumiem, kas 
pārkāpj ES tiesību aktus, vai dalībvalstīm, kas nav piemērojušas ES tiesību aktus, proti: 

o Komisija uzliek naudas sodus uzņēmumiem, kas pārkāpuši LESD 101. vai 
102. pantā noteiktos konkurences noteikumus. Saskaņā ar attiecīgajiem 
ES konkurences noteikumiem4 Komisija nosaka piemērojamā naudas soda 
apmēru tā, lai tas atspoguļotu to, cik smagā apmērā un cik ilgi uzņēmums 
iesaistījās konkurences pārkāpumā. Tomēr attiecīgā summa nedrīkst pārsniegt 
10 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma finanšu gadā pirms lēmuma 
pieņemšanas; 

o Komisija var arī piemērot citus sodus un sankcijas saskaņā ar LESD un Euratom 
līgumu. Finansiālās sankcijas ir visbiežāk piemērotie sodi – parasti gadījumos, kad 
Komisija uzsāk tiesvedību pret dalībvalstīm, kuras (pienācīgi) neīsteno ES tiesību 
aktus. Pēc tam tā saskaņā ar LESD 260. pantu vēršas Eiropas Savienības Tiesā 
(EST). Finansiālās sankcijas var būt vienotas likmes un/vai dienas maksājuma 
veidā. Tās aprēķina, ņemot vērā pārkāpto noteikumu nozīmīgumu un pārkāpuma 
ietekmi, laikposmu, kurā ES tiesību akti nav piemēroti, un valsts maksātspēju. 

02 Naudas sodi, citi sodi un sankcijas, ko iekasē Komisija, nonāk ES budžetā, un tos 
klasificē kā citus ieņēmumus. Attiecīgās summas katru gadu atšķiras atkarībā no 
noteiktajām un uzņēmumu un dalībvalstu samaksātajām galīgajām summām. 
2021. gadā tās sasniedza 1,6 miljardus EUR (0,7 % no ES budžeta). 

Naudas sodu un citu sodu pārvaldība saskaņā ar spēkā 
esošajiem Finanšu regulas noteikumiem 

03 Ja Komisijas uzliktais naudas sods vai cits sods tiek apstrīdēts EST, puse, kurai 
jāmaksā naudas sods vai cits sods, var vai nu provizoriski samaksāt naudas sodu vai citu 
sodu, vai iesniegt bankas garantiju, kas sedz attiecīgo summu5. Provizorisko 

                                                        
4 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu 

īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.). 

5 Finanšu regula (FR), 108. panta 1. un 2. punkts. 
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maksājumu gadījumā parādnieks pārskaita naudas soda vai cita soda summu uz 
Komisijas bankas kontu. Kopš 2009. gada šie naudas sodi un citi sodi tiek noguldīti 
īpašā fondā – BUFI (budžetā iemaksājamo naudas sodu) fondā –, ko paredzēts ieguldīt 
nodrošinātās obligācijās, lai saglabātu pamatsummu, saņemot uzkrātos procentus, 
vienlaikus nodrošinot naudas līdzekļu likviditāti, ja naudas sodu paredzēts atmaksāt 
attiecīgajam uzņēmumam. 

04 Ja naudas sods vai cits sods netiek samaksāts noteiktajā termiņā, Komisijai 
jāpieprasa nokavējuma procenti pēc likmes, ko Eiropas Centrālā banka (ECB) piemēro 
savām galvenajām refinansēšanas operācijām un kas ir spēkā tā mēneša pirmajā 
kalendārajā dienā, kurā beidzas termiņš, palielinot likmi par trīsarpus procentpunktiem 
līdz maksājuma veikšanai (ECB REFI, pieskaitot 3,5 procentpunktus)6. Ja puse, kurai 
piemēro naudas sodu vai citu sodu, provizoriskā maksājuma vietā izvēlas iesniegt 
bankas garantiju, garantijai jāsedz ne vien naudas sods vai cits sods, bet arī procentu 
maksājums pēc ECB REFI likmes, pieskaitot 1,5 procentpunktus. 

05 Kad ir izsmelti visi iespējamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi un ja EST ir 
apstiprinājusi naudas sodu vai citu sodu, provizoriski iekasētās summas un ar tām 
saistītos procentus (“procentu ienākumi”) iekļauj ES budžetā. Ja ir iesniegta finanšu 
garantija, to realizē un attiecīgās summas (tostarp naudas sodu vai citu sodu un 
procentus) iekļauj ES budžetā7. 

06 Ja ar EST spriedumu naudas sodu vai citu sodu palielina, Komisijai jāpieprasa 
papildu summa un jānosaka samaksas termiņš. Ja palielinātais naudas sods vai cits sods 
netiek samaksāts noteiktajā termiņā, Komisijai jāpieprasa nokavējuma procenti par 
maksājuma kavējumu, sākot no EST sprieduma pasludināšanas dienas līdz maksājuma 
dienai (sk. 04. punktu). 

07 Ja naudas sods vai cits sods tiesvedības procesa rezultātā tiek atcelts vai 
samazināts, provizoriski iekasētās summas vai – samazinājuma gadījumā – attiecīgo 
daļu (tostarp ar to saistītos procentu ienākumus) atmaksā attiecīgajai pusei. Negatīvu 
ienākumu gadījumā zaudējumus atskaita no atmaksājamajām summām. Ja ir iesniegta 
finanšu garantija, to atbrīvo pilnībā vai attiecīgā gadījumā – proporcionāli 
samazinājumam, kā lēmusi EST8. 

                                                        
6 FR, 99. panta 4. punkts. 

7 FR,108. panta 3. punkts. 

8 FR, 108. panta 4. punkts. 
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Jaunākā judikatūra 

08 EST savā 2021. gada 20. janvāra nolēmumā par apelācijas sūdzību par zaudējumu 
atlīdzināšanas prasību lēma, ka pēc provizoriski samaksātā naudas soda samazināšanas 
vai atcelšanas Komisijai ir jāmaksā procenti par atceltā vai samazinātā naudas soda 
novēlotu atmaksu no dienas, kad uzņēmums provizoriski samaksāja naudas sodu, līdz 
atmaksas dienai9. Šis EST spriedums ir stingrāks par Finanšu regulas (FR) 108. panta 
4. punktu, jo minētajā pantā noteikts, ka Komisijai ir jāatmaksā naudas soda summa, 
kam pieskaitīti (vai atņemti) tikai saistītie procentu ienākumi. 

09 EST piesprieda Komisijai samaksāt šos procentus par atlikto atmaksu kā 
kompensāciju par naudas līdzekļu izmantošanas iespējas zaudēšanu. To aprēķina, 
piemērojot ECB REFI likmi, kam pieskaitīti 2 procentpunkti par laikposmu no naudas 
soda provizoriskās samaksas dienas līdz dienai, kad jāatmaksā ar spriedumu atceltais 
naudas sods. Tā bija likme, ko attiecīgā puse bija pieprasījusi kā kompensāciju. Turklāt 
tā atzina nokavējuma procentus par kompensāciju no dienas, kad uzņēmums, kam 
uzlikts naudas sods, iesniedza prasību par zaudējumu atlīdzību EST, līdz faktiskajam 
Komisijas atmaksas datumam atbilstoši ECB REFI likmei, pieskaitot 3,5 procentpunktus. 
Šo likmi piemēro pēc analoģijas ar FR 99. panta 4. punktu. 

10 Saskaņā ar iepriekš minēto EST nolēmumu “kompensācija”, kas attiecīgajām 
pusēm izmaksāta kā procenti par atlikto atmaksu, būtu jāizmaksā, ja procentu 
ienākumi ir mazāki par kompensāciju vai ja par Komisijai provizoriski samaksātajiem 
naudas sodiem nav aprēķināti procenti, kā noteikts pašreizējos FR noteikumos. Saistībā 
ar apelācijas sūdzību līdzīgā lietā10 Komisija lūdza EST pārskatīt tās nostāju attiecībā uz 
kompensācijas atzīšanu, ja to veido procenti par tādu samazinātu vai atceltu naudas 
sodu atliktu atmaksu, kas segti ar provizoriskajiem maksājumiem. EST pašlaik ir 
iesniegtas vairākas lietas, kas vēl nav izskatītas pirmajā instancē vai tiek pārsūdzētas11. 

                                                        
9 Lieta C-301/19 P, apelācijas sūdzība par spriedumu lietā T-201/17. 

10 Lieta C-221/22 P, kas iesniegta 2022. gada 28. martā, apelācijas sūdzība par spriedumu lietā 
T-610/19. 

11 Lieta T-236/22, T-480/21, T-420/21, T-414/21, T-413/21, T-411/21, T-410/21, T-321/21, T-
313/21, T-310/21, T-292/21, T-291/21, T-80/21 un T-94/20. 
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Priekšlikums 

11 Neatkarīgi no iepriekš minētās apelācijas sūdzības un citu lietu iznākuma Komisija 
uzskata, ka ir steidzami jāierosina likumdošanas pasākumi, lai nepieļautu pārmērīgu 
spiedienu uz ES budžetu, ko rada nesenā judikatūra. 

12 Komisija 2022. gada 22. aprīlī iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu grozīt Finanšu regulu (“Priekšlikums”). Padome un Eiropas Parlaments 
attiecīgi 2022. gada 6. un 16. maijā lūdza ERP sniegt atzinumu par Priekšlikumu. 

13 Komisijas paskaidrojuma rakstā norādīts, ka Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt 
pienācīgu kompensāciju, kas atbilst naudas līdzekļu izmantošanas iespēju zaudēšanas 
vērtībai laika izteiksmē gadījumā, ja tiek atmaksāti provizoriski samaksātie naudas sodi, 
citi sodi vai sankcijas, kas ir atceltas vai samazinātas. Priekšlikumā arī paredzēts šo 
kompensāciju ES budžetā reģistrēt kā negatīvus ieņēmumus, tādējādi nepieļaujot 
nepamatotu ietekmi uz izdevumiem un sekmējot efektīvāku Savienības izrietošo 
finansiālo saistību izpildi. 

14 Līdz šim Komisija ir apstiprinājusi izmaksāto kompensāciju kopumā 2 miljonu EUR 
apmērā pēc EST sprieduma par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām divās lietās12. 
Pamatojoties uz 2022. gada aprīļa novērtējumu par slēgto lietu iznākumu un pašlaik 
EST izskatītajām lietām, Komisija aplēsa, ka iespējamie kompensācijas pieprasījumi no 
pusēm, uz kurām attiecas atcelti vai samazināti naudas sodi un citi sodi provizorisku 
maksājumu veidā, varētu sasniegt 1,2 miljardus EUR. 

                                                        
12 Lietas T-201/17 un T-610/19. 
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Vispārīgi apsvērumi 
15 Kopumā mēs atzinīgi vērtējam ierosinātos FR grozījumus, jo to mērķis ir 
nodrošināt saprātīgu kompensāciju uzņēmumiem un dalībvalstīm gadījumā, ja tiek 
atmaksāts provizoriski samaksātais naudas sods vai sods, kas ir atcelts vai samazināts. 
Tomēr mums ir daži iebildumi pret Priekšlikumu attiecībā uz noteikumiem par 
kompensāciju finansiālo izmaksu iekļaušanu budžetā. 

16 Lai gan tas sniegtu Komisijai lielāku elastību budžeta pārvaldībā, ierosinājums šīs 
izmaksas reģistrēt kā negatīvus ieņēmumus nozīmē, ka Komisijai nebūtu jāīsteno 
parastās budžeta procedūras, ko piemēro izdevumiem. 

17 Mēs arī sniedzam konkrētus komentārus par šādiem jautājumiem: 

a) kompensācijas aprēķināšana (sk. 19.–21. punktu); 

b) negatīvu ieņēmumu reģistrēšanas ietekme (sk. 22.–25. punktu); 

c) skaidrojums par nokavējuma procentiem (sk. 26. punktu); 

d) galīgo naudas sodu un citu sodu iekļaušana budžetā (sk. 27. punktu). 

18 Mēs atzīmējam, ka Priekšlikums ir sagatavots laikā, kad EST izskata apelācijas 
sūdzību par līdzīgu lietu. Pašlaik tiek izskatītas arī citas lietas par naudas sodu un citu 
sodu kompensāciju (sk. 10. punktu). Mēs iesakām Komisijai aktīvi uzraudzīt šo lietu 
iznākumu un izvērtēt to ietekmi uz FR. 
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Konkrēti komentāri 

Kompensācija 

19 Komisija ierosināja kompensācijas procentus aprēķināt pēc ECB REFI likmes, kurai 
pieskaitīti 1,5 procentpunkti13. Mēs atzīmējam, ka ierosinātā likme ir zemāka par likmi, 
ko EST noteikusi savā nesenajā apelācijas sūdzības spriedumā saistībā ar prasību par 
zaudējumu atlīdzināšanu (ECB REFI likme, pieskaitot 2 procentpunktus), tādējādi 
atspoguļojot attiecīgā uzņēmuma prasību. 

20 Mēs atzīstam, ka ECB REFI likmi, kurai pieskaitīti 1,5 procentpunkti, ierosināts 
piemērot pēc analoģijas ar procentu likmi, kas jāmaksā, ja parādnieks iesniedz finanšu 
garantiju (nevis veic provizorisku maksājumu) par tiesvedības periodu (sk. 26. punktu). 
Tomēr atšķirība starp FR 108. panta 4. punktā ierosināto likmi un likmi, kas izriet no 
iepriekš minētās judikatūras, rada risku, ka uzņēmumi vai dalībvalstis vērsīsies EST par 
zaudējumu atlīdzināšanu, lai saņemtu lielāku kompensāciju tā vietā, lai piemērotu 
ierosināto likmi. 

21 Mēs arī norādām, ka Komisija neierosināja pievienot noteikumu par nokavējuma 
procentiem (kas aprēķināti, pamatojoties uz ECB REFI likmi, pieskaitot 
3,5 procentpunktus), ja kompensācija netiek atmaksāta noteiktajā termiņā 
(sk. 09. punktu). Lai uzlabotu juridiskā teksta skaidrību, mēs iesakām Komisijai to 
iekļaut ierosinātajās FR 108. panta 4. punkta izmaiņās (sk. I pielikumu), piemērojot 
nosacījumus attiecībā uz procentiem par novēlotiem maksājumiem, kā izklāstīts FR 
116. panta 5. punktā. 

Negatīvi ieņēmumi 

22 No budžeta viedokļa raugoties, naudas sodu vai citu sodu reģistrē kā ieņēmumus 
tad, kad tiek noteikta un samaksāta galīgā summa. Tiesas procesa laikā EST naudas 
sodu vai citu sodu summas budžetā netiek iekļautas. Finansiālās izmaksas, kas saistītas 
ar kompensāciju par atceltiem vai samazinātiem naudas sodiem vai citiem sodiem, 
pašlaik tiek segtas no ES budžeta kā 7. izdevumu kategorijas “Eiropas publiskā 
pārvalde” izdevumi. 

                                                        
13 Ierosinātais FR 108. panta 4. punkts. 
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23 Komisijas ierosināto FR 48. panta 1. punkta izmaiņu mērķis ir kompensācijas 
finansiālās izmaksas reģistrēt kā negatīvus ieņēmumus, atskaitot tās no budžetā 
paredzētajām galīgo naudas sodu un citu sodu summām. Mēs uzskatām, ka 
kompensācijas reģistrēšanai kā negatīviem ieņēmumiem, nevis izdevumiem, būtu 
neitrālas finansiālas sekas uz ES budžetu kopumā. Lai gan tas varētu samazināt 
pārmērīgu spiedienu uz budžetu, Komisijai nebūtu jāīsteno parastās budžeta 
procedūras, ko piemēro izdevumiem, t. i., vai nu piemērot budžeta pārvietojumu 
un/vai budžeta grozījumu procedūras14, lai nodrošinātu, ka ir pieejamas vajadzīgās 
apropriācijas, vai iekļaut iepriekš minētās izmaksas kā daļu no kopējiem 
apstiprinātajiem izdevumiem saskaņā ar pašu resursu15 un daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) maksimālajiem apjomiem16. 

24 Reģistrēt finansiālās izmaksas kā negatīvus ieņēmumus nav standarta budžeta 
prakse. Tomēr mēs ņemam vērā, ka nolūkā uzlabot finanšu pārskatu sagatavošanu 
Komisija plāno ieviest atsevišķu budžeta pozīciju, lai noteiktu to kompensāciju negatīvo 
vērtību, kas atskaitītas no ieņēmumiem no naudas sodiem un citiem sodiem. Tā arī 
plāno iekļaut plašāku informāciju par šo kompensāciju (piemēram, izmaksātās vai 
maksājamās summas par kārtējo gadu un aplēstās summas nākamajam gadam) 
apliecinošajos dokumentos budžeta un tā grozījumu pieņemšanai. 

25 Saskaņā ar Priekšlikumu finansiālās izmaksas tiktu segtas no ieņēmumiem, kas 
izriet no galīgajām naudas sodu un citu sodu summām. Komisija to kopumā uzskata par 
pietiekamu līdzekļu apjomu. Tomēr mēs atzīmējam, ka pastāv risks, ka galīgo naudas 
sodu vai sodu līmenis var nesegt kompensāciju, kas izmaksājama tajā pašā gadā. Tas 
nozīmē: ja šis risks īstenosies, kompensācija jāfinansē no citiem ieņēmumiem vai 
patiesas vajadzības gadījumā – no valstu papildu iemaksām, kuru pamatā ir dalībvalstu 
nacionālais kopienākums (NKI) (sk. 27. punktu). 

Kavējuma procenti 

26 Mēs atzinīgi vērtējam ierosināto FR 99. panta 4. punkta grozījumu, ar ko svītro 
atsauci uz procentiem, kas jāmaksā, ja tiek sniegta garantija naudas sodu vai citu sodu 
                                                        
14 FR, 30. un 44. pants. 

15 Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (OV L 424, 
15.12.2020., 1. lpp.). 

16 Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam (OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.). 
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segšanai (pēc ECB REFI likmes, pieskaitot 1,5 procentpunktus), un iekļauj to 
ierosinātajā FR 108. panta 1. punktā. Priekšlikumā precizēts, ka nokavējuma procentus 
(pēc ECB REFI likmes, pieskaitot 3,5 procentpunktus) piemēro tikai gadījumos, kad 
naudas sodu un citu sodu summas, kas uzliktas ar Komisijas lēmumiem, nav nedz 
samaksātas, nedz segtas ar garantiju. 

Galīgo naudas sodu un citu sodu iekļaušana budžetā 

27 Galīgo naudas sodu un citu sodu iekļaušana budžetā (kā ierosināts FR 107. panta 
2. punktā) līdz nākamā gada beigām pēc gada, kurā sodi tiek atzīti par galīgiem, 
nodrošinātu ES budžetam lielāku elastību, reaģējot uz ES finansiālajām vajadzībām. Tas 
ir tāpēc, ka Priekšlikums ļautu ieņēmumus no naudas sodiem un citiem sodiem iekļaut 
budžetā līdz gada beigām pēc tam, kad attiecīgās summas ir atzītas par galīgām, ja tas 
nepieciešams, lai segtu maksājamo kompensāciju, neizmantojot citus ieņēmumu 
avotus (sk. 25. punktu). 
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Ierosinātie Priekšlikuma grozījumi 
28 I pielikumā apkopojam ierosinātās izmaiņas, ko varētu ieviest Priekšlikumā, un 
komentārus. 

Šo atzinumu 2022. gada 28. jūnijā Luksemburgā pieņēma V apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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Pielikums 

I pielikums. Mūsu ierosinātās izmaiņas, ko varētu ieviest 
Priekšlikumā, un komentāri 

Priekšlikuma teksts Ierosinātās izmaiņas Komentāri 

Priekšlikuma 1. pants 

(..) 
4) 
108. pantu groza šādi: 
a) (..) 
b) 4. punktu groza šādi: 
i) (..) 
Pirmās daļas a) 
apakšpunktā minētajai 
summai vai tās attiecīgajai 
daļai pieskaita procentus 
pēc Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā 
publicētas likmes, ko 
Eiropas Centrālā banka 
piemēro savām 
galvenajām 
refinansēšanas 
operācijām un kas ir spēkā 
tā mēneša pirmajā 
kalendārajā dienā, kurā 
pieņemts lēmums par 
naudas soda, cita soda vai 
sankcijas piemērošanu, 
palielinātu par pusotru 
procentpunktu. 
ii) (..). 

Priekšlikuma 1. pants 

(..) 
4) 
108. pantu groza šādi: 
a) (..) 
b) 4. punktu groza šādi: 
i) (..) 
Pirmās daļas a) 
apakšpunktā minētajai 
summai vai tās attiecīgajai 
daļai pieskaita procentus 
pēc Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā 
publicētas likmes, ko 
Eiropas Centrālā banka 
piemēro savām 
galvenajām 
refinansēšanas 
operācijām un kas ir spēkā 
tā mēneša pirmajā 
kalendārajā dienā, kurā 
pieņemts lēmums par 
naudas soda, cita soda vai 
sankcijas piemērošanu, 
palielinātu par pusotru 
procentpunktu. Ja i) 
apakšpunktā minētie 
procenti netiek samaksāti 
Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumā noteiktajā 
termiņā vai, ja šāda 
termiņa nav, 30 dienu 
laikā pēc minētā 
sprieduma, piemēro 
nokavējuma procentus 

Mēs ierosinām precizēt, 
ka Komisija var maksāt 
nokavējuma procentus 
kompensācijas novēlotas 
atmaksas gadījumā, 
piemērojot nokavējuma 
procentu nosacījumus, kā 
noteikts FR 116. panta 
5. punktā (sk. 21. punktu). 
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Priekšlikuma teksts Ierosinātās izmaiņas Komentāri 

saskaņā ar 116. panta 
5. punktu. 

ii) (..). 
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