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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 297/2010
(2010. gada 9. aprīlis)
par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības
pamatstandartus
(Dokuments attiecas uz EEZ)

vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas
izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 300/2008 pielikumā (2), ir sīki izklāstītas atļautās
pārbaudes metodes bagāžai, kravai un pastam, ko pieņem
pārvadāšanai gaisa kuģa kravas nodalījumā. Laiku pa
laikam ir jānosaka pārbaudes papildmetodes, kuras ir
izrādījušās efektīvas dažu vai visu veidu kravu pārbaudei,
un ir jānodrošina juridiskais pamats sīkāk izstrādātu īste
nošanas pasākumu ieviešanai. Metālu detektori tiek
uzskatīti par efektīvu pārbaudes metodi dažu veidu
kravām.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada
11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteiku
miem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu
(EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Papildus civilās aviācijas drošības kopīgajiem pamatstan
dartiem ir jāpieņem vispārējie pasākumi attiecībā uz
pārbaudēm, iekļuves kontroli un citām drošības
kontrolēm, kā arī aizliegtajiem priekšmetiem, trešo valstu
standartu līdzvērtības atzīšanu, darbinieku pieņemšanu,
apmācību, īpašām drošības procedūrām un atbrīvoju
miem no drošības kontrolēm.

(2)

Minētie vispārējie pasākumi ir vajadzīgi, lai Eiropas Savie
nībā panāktu kopēju aviācijas drošības līmeni, lai pasa
žierus aizsargātu no nelikumīgas iejaukšanās darbībām.
ES tiesību aktos noteiktais galvenais elements šā procesa
atvieglošanai ir tā sauktās “vienas pieturas” drošības
kontroles. Tādēļ ir svarīgi saskaņot pārbaudes metodes,
lai ES nodrošinātu “vienas pieturas” drošības kontroles,
cita starpā šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudi, neiero
bežojot vienotā aviācijas tirgus sniegtās priekšrocības ES
iedzīvotājiem.

(3)

Pielikumā A daļas 3. punktā Komisijas 2009. gada
2. aprīļa Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina

(1) OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(4)

Regulā (EK) Nr. 272/2009 nav noteikts, ka šķidrumi,
aerosoli un geli ir jāuzskata par tādas kategorijas vielām,
kuras var aizliegt ienest ierobežotas iekļuves drošības
zonā un gaisa kuģa salonā. Regula (EK) Nr. 272/2009
tā vietā nosaka, ka iespējami drīz, bet ne vēlāk kā
2010. gada 29. aprīlī, visās ES lidostās ir jāievieš
metodes, cita starpā tehnoloģijas, šķidro sprāgstvielu
atklāšanai.

(5)

Tagad ir pienācis laiks atcelt ierobežojumus attiecībā uz
šķidrumiem, aerosoliem un geliem, pakāpeniski pārejot
no aizlieguma, kas skar lielāko daļu šķidrumu, uz sistēmu
šķidro sprāgstvielu atklāšanai. Tādēļ ir jānosaka pārejas
pasākumi pēc 2010. gada aprīļa, lai, nemazinot aviācijas
drošību, visās ES lidostās pakāpeniski ieviestu atklāšanas
metodes, cita starpā tehnoloģijas. Ņemot vērā tiesībsargā
jošo iestāžu intereses, kuru mērķis ir nākotnē iespējamu
terorisma draudu novēršana, ir jāievieš efektīvs mehā
nisms līdz laikam, kad lidostas varēs uzstādīt uzticamus
detektorus. Tāpēc ir vajadzīga jauna pieeja. Tas ir jāpanāk
līdz 2013. gada 29. aprīlim, kad visām lidostām ir jāspēj
pārbaudīt šķidrumus, aerosolus un gelus.

(2) OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.
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(7)

(8)

(9)
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Tomēr šāda pieeja nedrīkst liegt lidostām iespēju aprīko
jumu izvietot un izmantot agrāk ar nosacījumu, ka aprī
kojums atbilst normām, kas definētas Komisijas pieņem
tajos īstenošanas noteikumos. Šādi lidostas varētu izlido
jošiem pasažieriem atvieglot šķidrumu, aerosolu un gelu
ienešanu, piemēram, vienā drošības kontroles punktā
izvietojot iekārtu šķidro sprāgstvielu atklāšanai. Turklāt
dažas lidostas var izvēlēties ātrāk uzstādīt specifiskas
iekārtas.

(11)

Tāpēc ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 272/2009.

(12)

Tā kā ir vajadzīga elastīga pieeja drošības pasākumu
piemērošanai lidostās, tiek saglabāta stingra civilās aviā
cijas drošības kopējo pamatstandartu neitralitāte tehnolo
ģiju ziņā. Dalībvalstis un lidostas var izvēlēties tehnolo
ģijas, kuras visefektīvāk un lietderīgāk ieviest un izmantot
lidostās, izvēloties no tām iespējām, kas minētas Regulā
(EK) Nr. 272/2009, kuru groza ar šo regulu.

Tehnoloģiska vai reglamentējoša rakstura izmaiņas ES un
starptautiskajā līmenī var ietekmēt šajā regulā noteiktos
termiņus. Attiecīgā gadījumā Komisija var sniegt priekšli
kumus pārskatīšanai, jo īpaši ņemot vērā aprīkojuma
darbībasspēju un ērtības pasažieriem.

(13)

Regulu (EK) Nr. 300/2008 pilnībā piemēro no dienas, kas
noteikta īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā
ar minētās regulas 4. panta 2. un 3. punktā norādīto
procedūru, bet ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlī. Tāpēc
šī regula ir jāpiemēro no 2010. gada 29. aprīļa kopā ar
Regulu (EK) Nr. 300/2008 un tiesību aktiem, kuri to
papildina vai īsteno.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta
1. punktu izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

Lai ekspluatētu aprīkojumu, ar kuru var atklāt šķidrās
sprāgstvielas, lidostām vai citām par civilās aviācijas
drošību atbildīgajām struktūrām ir jāiegādājas un jāizvieto
aprīkojums, kas atbilst tehniskajiem standartiem, kuri
pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008
4. panta 3. punktu. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek
noteiktas visas reglamentējošās prasības, lai varētu
izvietot šādu aprīkojumu, ievērojot šajā regulā noteiktos
termiņus.
Pārejas posmā pasažieriem ir jābūt skaidri informētiem
par ES lidostām, kurās pārbauda šķidrumus. Lidostām
un aviokompānijām ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka
šķidrumu, aerosolu un gelu konfiskācija tiek izmantota
tikai kā galējais līdzeklis.

laikposmā atļauj ienest šķidrumus, aerosolus un gelus
ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģa salonā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza atbilstīgi šīs
regulas pielikumam.
2. pants

(10)

Regulā (EK) Nr. 272/2009 noteiktie vispārējie pasākumi
ir jāgroza, lai ieviestu noteikumus, kas ļauj attiecīgā gadī
jumā izmantot metālu detektorus rokas bagāžas, kravas
un pasta pārbaudei un, lai nemazinātu drošības stan
dartus, atļauj pakāpeniski ieviest noteikumus, kas noteiktā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2010. gada 9. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza šādi.
1) A daļas 3. punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:
“f) sprāgstvielu palieku detektori (ETD);
g) imitācijas kamera; un
h) metālu detektori.”
2) Pēc B daļas pievieno B1 daļu:
“B1 DAĻA
Šķidrumi, aerosoli un geli
Šķidrumus, aerosolus un gelus ir atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģa salonā ar nosacījumu,
ka tie ir pārbaudīti vai ir atbrīvoti no pārbaudes atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3.punktu.
1. No 2011. gada 29. aprīļa ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģa salonā atļauj ienest trešās valsts lidostā
vai ārpuskopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģa salonā iegādātos šķidrumus, aerosolus un gelus ar nosacījumu, ka tie
ir ievietoti maisiņā, kas atbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ierosinātajām drošības kontroles vadlī
nijām, un ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka pirkums veikts lidostā vai gaisa kuģa salonā iepriekšējo trīsdesmit
sešu stundu laikā. Tos pārbauda atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.
2. No 2013. gada 29. aprīļa visās lidostās jāpārbauda šķidrumi, aerosoli un geli atbilstoši prasībām īstenošanas
noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.
3. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek noteiktas visas reglamentējošās prasības, lai, ievērojot 1. un 2. punktā minētos
termiņus, varētu izvietot aprīkojumu šķidro sprāgstvielu atklāšanai, kurš atbilst īstenošanas noteikumiem, kas
pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.
Pasažieriem ir jābūt skaidri informētiem par ES lidostām, kurās ir atļauts ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa
kuģī ienest šķidrumus, aerosolus un gelus, un par visiem nosacījumiem saistībā ar to.”
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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 298/2010
(2010. gada 9. aprīlis)
par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1451/2007 attiecībā uz termiņu pagarināšanu atkāpēm, ar kurām
biocīdos produktus atļauj laist tirgū
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada
16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu
tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(4)

Ar Direktīvu 98/8/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu
2009/107/EK (3), pārbaudes programmas termiņš ir paga
rināts līdz 2014. gada 14. maijam.

(5)

Konsekvences labad ir lietderīgi saskaņot to atkāpju
termiņus, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1451/2007
5. un 6. pantā, ar pārbaudes programmas termiņu.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1451/2007.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo
produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(1)

(2)

(3)

II pielikumā Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā
(EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro
fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu
laišanu tirgū (2), ir sniegts pilnīgs to esošo aktīvo vielu
saraksts, kuras jānovērtē atbilstīgi darba programmai to
aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kas jau ir laistas tirgū
(turpmāk “pārbaudes programma”), un ar minēto regulu
aizliedz laist tirgū biocīdos produktus, kuri satur aktīvās
vielas, kas nav uzskaitītas minētajā pielikumā vai Direk
tīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā.

Tomēr Regulā (EK) Nr. 1451/2007 ir paredzēts, ka Komi
sija var piešķirt atkāpi no aizlieguma gadījumos, ja dalīb
valsts uzskata, ka aktīvā viela ir būtiska veselības,
drošības vai kultūras mantojuma aizsardzības apsvērumu
dēļ vai ir ļoti nozīmīga sabiedrības funkcionēšanai, un
nav pieejami citi tehniskā un ekonomiskā ziņā īstenojami
risinājumi vai aizvietotāji, kas būtu pieņemami no vides
un veselības viedokļa, un ir noteikts, ka dalībvalstis var
ļaut laist tirgū aktīvās vielas, kas sastāv tikai no pārtikas
un barības, kuru paredzēts izmantot kā 19. produktu
veida repelentus vai atraktantus.

Patlaban šīs atkāpes drīkst izmantot līdz 2010. gada
14. maijam, jo sākotnēji bija paredzēts, ka programma
būs spēkā tikai līdz minētajam datumam.

(1) OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.
(2) OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

1. pants
Regulu (EK) Nr. 1451/2007 groza šādi.

1. Regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.
Ņemot vērā saņemtās atsauksmes, Komisija var
piešķirt atkāpi no 4. panta 1. punkta, atļaujot šo vielu laist
pieprasījumu iesniegušo dalībvalstu tirgū vēlākais līdz
datumam, kas minēts Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punkta
pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka dalībvalstis:

a) nodrošina, lai vielas turpmāka izmantošana būtu iespē
jama tikai tad, ja šo vielu saturošie produkti ir apstiprināti
paredzētajam būtiskajam lietojumam;

b) secina, ka, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, ir
pamatoti uzskatīt, ka ilgstoša lietošana nerada nepieņe
mamu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi;

c) piešķirot apstiprinājumu, uzliek par pienākumu veikt
visus vajadzīgos riska samazināšanas pasākumus;
(3) OV L 262, 6.10.2009., 40. lpp.
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d) nodrošina, ka šādus apstiprinātos biocīdos produktus, kas
paliek tirgū pēc 2006. gada 1. septembra, pārmarķē, lai
tie atbilstu dalībvalstu paredzētajiem izmantošanas nosa
cījumiem saskaņā ar šo punktu; un

e) nodrošina, ka vajadzības gadījumā apstiprinājuma turētāji
vai attiecīgās dalībvalstis meklē alternatīvus risinājumus
šādiem lietojumiem vai saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK
11. pantā noteikto procedūru tiek sagatavota dokumentā
cija iesniegšanai vēlākais līdz datumam, kas minēts
Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punkta otrajā daļā.”

L 90/5

2. Regulas 6. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
“Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta, dalībvalstis var vēlākais
līdz datumam, kas minēts Direktīvas 98/8/EK 16. panta
2. punkta otrajā daļā, atļaut laist tirgū aktīvās vielas, kuras
sastāv tikai no pārtikas vai barības un kuras paredzētas
izmantošanai par 19. produktu veida repelentiem vai atrak
tantiem.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 299/2010
(2010. gada 9. aprīlis),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
EIROPAS KOMISIJA,

tā kā:

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudz
pusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc
kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās
regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no
trešām valstīm un laika periodiem,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr.
1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr.
2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu
un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr.
1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2010. gada 10. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2010. gada 9. aprīlī
Komisijas vārdā,
priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.
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PIELIKUMS
Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods

(1 )

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

160,8
113,1
135,9
140,7
115,0
133,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

92,1
75,2
126,1
97,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,6
115,1
89,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,9
50,4
49,9
56,1
65,2
54,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

65,1
66,2
63,8
71,7
66,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

94,9
84,8
112,7
87,6
73,9
22,1
123,3
131,8
74,3
82,6
88,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,6
111,3
52,9
85,9
83,7

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS 2010/212/KĀDP
(2010. gada 29. marts)
par Eiropas Savienības nostāju Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu 2010. gada pārskatīšanas
konferencē
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes
sanāksmē valstu un valdību vadītāju līmenī vienbalsīgi
pieņēma Rezolūciju 1887 (2009), kurā pausta apņēmība
tiekties uz drošāku pasauli visiem un radīt priekšnotei
kumus pasaulei bez kodolieročiem atbilstīgi KNL
mērķiem, veicinot starptautisko stabilitāti un balstoties
uz principu par nemazinātu drošību visiem, aicinot
visas valstis, kuras nav KNL puses, pievienoties tam kā
līgumslēdzējām valstīm, kurās nav kodolieroču, un
aicinot KNL līgumslēdzējas valstis pilnībā izpildīt savus
pienākumus un saistības saskaņā ar KNL un sadarboties
tā, lai KNL 2010. gada pārskatīšanas konference varētu
gūt panākumus KNL stiprināšanā un noteikt reālus un
sasniedzamus mērķus visos trijos KNL pīlāros, proti,
ieroču neizplatīšanas, kodolenerģijas izmantošanas mier
mīlīgiem mērķiem un atbruņošanās jomās.

(6)

Kopš 2004. gada Padome ir pieņēmusi vairākas vienotās
rīcības, atbalstot Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras
(SAEA) darbības kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā
arī īstenojot ES masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas
novēršanas stratēģiju; pagaidām pēdējā no tām bija
Vienotā rīcība 2008/314/KĀDP (3).

(7)

Padome 2008. gada 8. decembrī pieņēma Padomes seci
nājumus par ES ieguldījumu līdz EUR 25 miljoniem
SAEA kodoldegvielas bankas izveidei.

(8)

Kopš 2006. gada Padome ir pieņēmusi vairākas vienotās
rīcības, atbalstot Līguma par kodolizmēģinājumu vispā
rējo aizliegumu organizācijas sagatavošanas komisijas
darbības, stiprinot tās pārraudzības un pārbaudes spējas.
Pagaidām pēdējā no tām bija Vienotā rīcība
2008/588/KĀDP (4). Turklāt Padome ir atbalstījusi
Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu
(CTBT) drīzu stāšanos spēkā un vispārēju piemērošanu.

(9)

Amerikas Savienoto Valstu prezidents ir sasaucis kodol
drošības samitu 2010. gada 13. aprīlī, lai stiprinātu apņē
mību panākt kodoldrošību pasaulē, pievēršoties arī
kodolterorisma draudiem.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā
29. pantu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

Eiropas Savienība joprojām uzskata, ka Kodolieroču neiz
platīšanas līgums (KNL) ir globālā kodolieroču neizplatī
šanas režīma stūrakmens, būtisks kodolatbruņošanās
pamats saskaņā ar KNL VI pantu un svarīgs aspekts, lai
turpinātu izstrādāt kodolenerģijas pielietojumus miermīlī
giem mērķiem.

Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma ES masu
iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģiju, lai
piešķirtu ievirzi savām darbībām šajā jomā. Padome
2008. gada 8. decembrī pieņēma dokumentu “Jaunas
Eiropas Savienības darbības līnijas, apkarojot masu iznī
cināšanas ieroču un to piegādes sistēmu izplatīšanu”.

Eiropadome 2008. gada 12. decembrī apstiprināja
Padomes deklarāciju par starptautiskās drošības stiprinā
šanu, atkārtoti apliecinot apņēmību apkarot masu iznīci
nāšanas ieroču un to piegādes sistēmu izplatīšanu un
ierosinot konkrētas un reālas atbruņošanās ierosmes, ko
Savienība iesniedza Apvienoto Nāciju Organizācijas
Ģenerālajai asamblejai.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vien
balsīgi pieņēma Rezolūciju 1540 (2004), kurā masu iznī
cināšanas ieroču un to piegādes līdzekļu izplatīšana nodē
vēta par draudu starptautiskajam mieram un drošībai.
Padome 2006. gada 12. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību
2006/419/KĀDP (1) un 2008. gada 14. maijā pieņēma
Vienoto rīcību 2008/368/KĀDP (2); abas – lai atbalstītu
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezo
lūcijas 1540 (2004) īstenošanu un sakarā ar ES masu
iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģijas
īstenošanu.

(1) OV L 165, 17.6.2006., 30. lpp.
(2) OV L 127, 15.5.2008., 78. lpp.

(3) OV L 107, 17.4.2008., 62. lpp.
(4) OV L 189, 17.7.2008., 28. lpp.
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KNL pušu 1995. gada pārskatīšanas un pagarināšanas
konference pieņēma lēmumus par KNL termiņa pagarinā
šanu uz nenoteiktu laiku, par kodolieroču neizplatīšanas
un atbruņošanās principiem un mērķiem, par KNL
pārskatīšanas procesa stiprināšanu un rezolūciju par
Tuvajiem Austrumiem.

(11)

KNL 2000. gada pārskatīšanas konference pieņēma
nobeiguma dokumentu.

(12)

Padome 2005. gada 25. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju
2005/329/KĀDP (1) par Kodolieroču neizplatīšanas
līguma pušu 2005. gada pārskatīšanas konferenci.

(13)

KNL 2010. gada pārskatīšanas konferences sagatavošanas
komiteja ir sanākusi trīs reizes – no 2007. gada 30. aprīļa
līdz 11. maijam Vīnē, no 2008. gada 28. aprīļa līdz
9. maijam Ženēvā un no 2009. gada 4. līdz 15. maijam
Ņujorkā.

(14)

Ņemot vērā KNL 2000. gada pārskatīšanas konferences
iznākumu un KNL 2005. gada pārskatīšanas konferences
iznākumu, apspriežu iznākumu trijās KNL 2010. gada
pārskatīšanas konferences sagatavošanas komitejas
sanāksmēs un pašreizējo stāvokli, būtu lietderīgi atjau
nināt un plašāk izvērst mērķus, kas ir noteikti Kopējā
nostājā 2005/329/KĀDP, un iniciatīvas, kas ir īstenotas
saskaņā ar to,
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2. pants
KNL 2010. gada pārskatīšanas konferencē Savienībai it īpaši
jāstrādā, lai nodrošinātu to, ka KNL līgumslēdzējas valstis
(turpmāk “līgumslēdzējas valstis”) pievērstos turpmāk norādī
tajām prioritātēm:

1) visām līgumslēdzējām valstīm atkārtoti apliecināt gatavību
izpildīt savus pienākumus un atbalstīt KNL mērķus, kā arī
censties panākt, lai KNL pievienotos visas valstis;

2) stiprināt KNL īstenošanu, pieņemot konkrētu, efektīvu, prag
matisku un vienprātīgu pasākumu kopumu, lai stiprinātu
starptautiskos centienus, kas vērsti pret ieroču izplatīšanu,
lai veicinātu atbruņošanos un lai nodrošinātu kodolenerģijas
izmantošanas miermīlīgiem mērķiem atbildīgu attīstību, kā
arī panākt progresu KNL 1995. gada rezolūcijas par Tuva
jiem Austrumiem īstenošanā;

3) atkārtoti apliecināt atbalstu kodolieroču kontrolei un atbru
ņošanās procesam un uzsvērt, ka vajadzīga konkrēta virzība
šajā jomā, it īpaši tiecoties panākt vispārēju kodolieroču
krājumu samazinājumu pasaulē saskaņā ar KNL VI pantu,
it īpaši ņemot vērā to valstu atbildību, kam pieder lielākie
arsenāli, un panākt vienošanos par konkrētiem un drīziem
pasākumiem, tostarp panākt drīzu Līguma par kodolizmēģi
nājumu vispārējo aizliegumu (CTBT) stāšanos spēkā un sākt
sarunas atbruņošanās konferencē par Skaldāmu materiālu,
kas paredzēti kodolieroču vai citu kodolspridzināšanas ierīču
ražošanai, aizliegšanas līgumu (FMTC), kas ir būtiski soļi ceļā
uz KNL VI pantā iekļauto pienākumu izpildi un galamērķa
sasniegšanu;

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Savienības mērķis ir stiprināt starptautisko kodolneizplatīšanas
režīmu, veicinot Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) pušu
2010. gada pārskatīšanas konferences būtisku un līdzsvarotu
iznākumu, lai sasniegtu jūtamu un reālu progresu virzībā uz
KNL ietvertajiem mērķiem.

Lai sasniegtu minēto mērķi, Savienība it īpaši tiecas veicināt
konkrētu, efektīvu, pragmatisku un vienprātīgu pasākumu
kopuma pieņemšanu, lai stiprinātu starptautiskos centienus,
kas vērsti pret ieroču izplatīšanu, lai veicinātu atbruņošanos
un lai nodrošinātu kodolenerģijas izmantošanas miermīlīgiem
mērķiem atbildīgu attīstību valstīs, kuras vēlas attīstīt savas
spējas šajā jomā. Šajā nolūkā Eiropas Savienība ir izstrādājusi
un iesniegusi KNL 2010. gada pārskatīšanas konferencei darba
dokumentu par nākotnē vērstiem ES priekšlikumiem visos trijos
KNL pīlāros (2), kas iecerēts kā daļa no KNL 2010. gada pārska
tīšanas konferences pieņemta vērienīga rīcības plāna.
(1) OV L 106, 27.4.2005., 32. lpp.
(2) NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.

4) stiprināt neizplatīšanas režīma efektivitāti un vispārēju
piemērošanu, atzīstot, ka vispārējā drošības nolīguma un
papildprotokola noslēgšana ir pārbaudes standarts saskaņā
ar KNL III pantu;

5) stiprināt KNL ar līgumslēdzēju valstu kopīgu izpratni par to,
kā efektīvi rīkoties gadījumos, kad kāda valsts izstājas no
KNL;

6) stiprināt KNL, ņemot vērā pašreizējos galvenos izaicinājumus
saistībā ar izplatīšanu, it īpaši Korejas Tautas Demokrātiskajā
Republikā un Irānas Islāma Republikā, ar līgumslēdzēju
valstu kopīgu izpratni par to, kā apņēmīgi un efektīvi rīko
ties līguma neievērošanas gadījumos;

7) vērst plašumā atbalstu koncepcijai par to, ka tiek atbildīgi
attīstīti kodolenerģijas izmantojumi miermīlīgiem mērķiem,
veicināt šādas koncepcijas pieņemšanu, ievērojot stingrākos
drošības, drošuma un neizplatīšanas nosacījumus, atbalstīt
daudzpusējas pieejas kodoldegvielas ciklam.
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3. pants
Lai sasniegtu 1. pantā minēto mērķi un 2. pantā noteiktās
prioritātes, Savienība:

a) veicina strukturētu un līdzsvarotu darbības pārskatīšanu KNL
2010. gada pārskatīšanas konferencē, tostarp pārskatot to
līgumslēdzēju valstu saistību īstenošanu, kas pieņemtas
saskaņā ar KNL, kā arī nosakot jomas, kurās būtu jātiecas
gūt panākumus nākotnē, un tam nepieciešamos līdzekļus, it
īpaši ņemot vērā KNL 2015. gada pārskatīšanas konferenci;

b) palīdz panākt konsensu, pamatojoties uz sistēmu, kas izvei
dota ar KNL, paužot atbalstu lēmumiem un rezolūcijai par
Tuvajiem Austrumiem, kas pieņemta KNL 1995. gada
pārskatīšanas un pagarināšanas konferencē, un KNL
2000. gada pārskatīšanas konferences nobeiguma doku
mentam, ņem vērā pašreizējo stāvokli un cita starpā veicina
šādu būtisku jautājumu risināšanu:

1) cenšas saglabāt KNL integritāti, celt tā autoritāti un
veicināt īstenošanu;

2) atzīst, ka KNL ir vienreizējs un neaizstājams daudzpusējs
instruments starptautiskā miera, drošības un stabilitātes
saglabāšanai un stiprināšanai tādā nozīmē, ka ar to
izveido juridisku sistēmu kodolieroču izplatīšanas iero
bežošanai un pārbaudes sistēmas turpmākai attīstībai,
nodrošinot to, ka valstis, kurām nav kodolieroču,
izmanto kodolenerģiju tikai miermīlīgiem mērķiem,
turklāt tas ir būtisks pamats kodolatbruņošanās īsteno
šanai saskaņā ar KNL VI pantu un būtisks elements, lai
izstrādātu turpmākus kodolenerģijas izmantojumus
miermīlīgiem mērķiem, uzsverot, ka KNL ar trim
savstarpēji pastiprinošiem pīlāriem pārstāv visu līgumslē
dzēju valstu kopīgas drošības intereses;

3) uzsver, ka pilnīgi noteikti vajag nodrošināt to, ka līgum
slēdzējas valstis pilnībā ievēro visus KNL noteikumus;

10.4.2010.

ATBRUŅOŠANĀS

7) atkārtoti apliecina apņēmību mēģināt panākt, lai pasaule
būtu drošāka visiem, un radīt priekšnoteikumus pasaulei
bez kodolieročiem atbilstīgi KNL mērķiem; pauž pārlie
cību, ka nekavējoši pasākumi šā mērķa tuvināšanai var
nozīmēt ievērojamu drošības pieaugumu visiem;

8) pauž gandarījumu par ievērojamo kodolieroču skaita
samazinājumu, kas noticis kopš aukstā kara beigām,
tostarp divās Savienības dalībvalstīs; uzsver, ka jāpanāk
vispārējs kodolieroču krājumu samazinājums pasaulē,
cenšoties īstenot pakāpenisku, sistemātisku kodolatbru
ņošanos saskaņā ar KNL VI pantu, it īpaši ņemot vērā
to valstu atbildību, kam pieder lielākie arsenāli; šajā saka
rībā pauž gandarījumu par sarunām par jauno START
līgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Krievijas
Federāciju; atkārto, ka jāpanāk lielāks progress arsenālu
samazināšanā un kodolieroču sistēmu darbības gatavības
samazināšanā līdz minimālajam nepieciešamajam
līmenim;

9) attiecībā uz nestratēģiskajiem kodolieročiem:

i) aicina visas līgumslēdzējas valstis, kuru rīcībā ir šādi
ieroči, iekļaut tos vispārējos ieroču kontroles un
atbruņošanās procesos, lai tos varētu pārbaudāmi
un neatgriezeniski samazināt un iznīcināt;

ii) atzīst turpmākas pārskatāmības un uzticības veido
šanas pasākumu nozīmi, lai virzītu šo kodolatbruņo
šanās procesu;

iii) mudina Amerikas Savienotās Valstis un Krievijas
Federāciju turpināt izstrādāt prezidenta vienpusējās
1991./92. gada ierosmes un iekļaut nestratēģiskos
kodolieročus nākamajā sarunu kārtā par divpusēju
kodolieroču skaita samazināšanu, tādējādi samazinot
augšējo robežvērtību to arsenālā esošo stratēģisko un
nestratēģisko kodolieroču skaitam;

4) uzsver, ka līgumslēdzēju valstu politikai un stratēģijām ir
jāatbilst šiem KNL noteikumiem;

5) cenšas panākt KNL vispārēju piemērošanu; aicina visas
valstis, kuras nav KNL līgumslēdzējas, nekavējoties
pievienoties KNL kā līgumslēdzējām valstīm, kurās nav
kodolieroču, un, kamēr tās vēl nav pievienojušās KNL,
ievērot tā noteikumus un uzņemties ieroču neizplatī
šanas un atbruņošanās saistības;

6) pauž gandarījumu par pilsoniskās sabiedrības ieguldī
jumu, popularizējot KNL principus un mērķus;

10) atzīst neatgriezeniskuma principa piemērošanu visiem
pasākumiem
kodolatbruņošanās
un
bruņojuma
kontroles jomā, tādējādi līdzdarbojoties starptautiskā
miera, drošības un stabilitātes uzturēšanā un stiprinā
šanā, ņemot vērā šos nosacījumus;

11) atzīst to, cik svarīgas no kodolatbruņošanās viedokļa ir
kodolieroču iznīcināšanas un izskaušanas programmas,
kā arī tādu skaldāmu materiālu iznīcināšanas
programmas, kas definētas saskaņā ar G8 Globālo part
nerību;
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12) īsteno centienus, lai nodrošinātu pārbaudāmību, pārska
tāmību un citus kodolvalstu uzticības veicināšanas pasā
kumus, atbalstot turpmāku progresu atbruņošanās jomā;
šajā sakarā pauž gandarījumu par palielinātu pārskatā
mību, ko demonstrē dažas kodolvalstis, tostarp divas
Savienības dalībvalstis, attiecībā uz to rīcībā esošiem
kodolieročiem, un aicina arī pārējās valstis rīkoties tāpat;

13) atkārtoti apliecina arī atbalstu uz līgumiem balstītai
kodolieroču kontrolei un atbruņošanās procesam un
uzsver, ka jāatjauno daudzpusējie centieni un daudzpu
sējie reaģēšanas instrumenti, it īpaši Atbruņošanās
konference;

14) aicina valstis, it īpaši deviņas atlikušās valstis, kuras
uzskaitītas CTBT II pielikumā un kuras to vēl nav izda
rījušas, nekavējoties un bez nosacījumiem parakstīt un
ratificēt CTBT, kas ir būtiska kodolatbruņošanās un
kodolieroču neizplatīšanas režīma sastāvdaļa; pēc
iespējas drīzāk jāpanāk tā stāšanās spēkā; šajā sakarībā
pauž gandarījumu par Amerikas Savienoto Valstu nesen
pausto apņēmību attiecībā uz CTBT drīzu ratifikāciju;

15) kamēr CTBT nav stājies spēkā, aicina visas valstis ievērot
kodolsprādzienu izmēģinājumu moratoriju un atturēties
no jebkuras darbības, kas būtu ar CTBT uzlikto saistību
un tā noteikumu pārkāpums, kā arī pēc iespējas drīzāk
un pārskatāmā veidā demontēt visas kodolizmēģinājumu
iekārtas un darīt tās pieejamas starptautiskajai sabied
rībai; uzsver to, cik svarīgs ir CTBT organizācijas saga
tavošanas komisijas veiktais darbs, un pauž gandarījumu
par tās darbu, it īpaši attiecībā uz Starptautisko uzrau
dzības sistēmu;

16) pauž gandarījumu par 2009. gadā panākto konsensu par
Atbruņošanās konferences darba programmu un, pama
tojoties uz to, aicina nekavējoties sākt sarunas par FMCT
sagatavošanu un pēc iespējas drīzu noslēgšanu, pamato
joties uz dokumentu CD/1299 (1995. gada 24. marts)
un tur ietvertajām pilnvarām, par ko panākta vienošanās
Atbruņošanās konferences 2009. gada 29. maija
Lēmumā par darba programmas izveidi 2009. gada
sesijai (CD/1864);

17) aicina visas attiecīgās valstis līdz FMCT spēkā stāšanās
dienai nekavējoties pasludināt un uzturēt kodolieroču vai
citu kodolspridzināšanas ieroču ražošanai paredzētu
skaldāmu materiālu ražošanas moratoriju, kā arī
demontēt vai pārveidot tikai ar spridzināšanu nesaistītai
lietošanai iekārtas, kas paredzētas kodolieroču skaldāmu
materiālu ražošanai; pauž gandarījumu par to piecu
kodolvalstu, it īpaši Savienības dalībvalstu, rīcību, kuras
pasludinājušas atbilstīgus moratorijus un demontējušas
šādas iekārtas;
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18) aicina visas attiecīgās valstis veikt atbilstīgus praktiskus
pasākumus, lai mazinātu nejauša kodolkara draudus;
19) turpina izskatīt jautājumu par garantijām drošības jomā
attiecībā uz valstīm, kam nav kodolieroču un kas ir
līgumslēdzējas valstis;
20) aicina valstis, kurām ir kodolieroči, atkārtoti apliecināt
esošās drošības garantijas, kas minētas Apvienoto Nāciju
Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 984 (1995),
atzīstot, ka šādas drošības garantijas stiprina kodolieroču
neizplatīšanas režīmu; aicina parakstīt un ratificēt attie
cīgos protokolus līgumiem, ar kuriem izveido no kodol
ieročiem brīvas zonas, kas sagatavoti pēc nepiecieša
majām konsultācijām saskaņā ar 1999. gada Apvienoto
Nāciju Organizācijas Atbruņošanās komisijas (UNDC)
pamatnostādnēm, atzīstot, ka šādām zonām pieejamas
uz līgumiem balstītas drošības garantijas;
21) uzsver, ka jāvirza vispārējie ieroču kontroles un atbru
ņošanās procesi, un aicina uz turpmāku rīcību sakarā ar
visiem atbruņošanās aspektiem, lai veicinātu drošību
pasaulē;
22) veic darbus apspriežu sākšanai par līgumu, ar ko nosaka
aizliegumu tuva un vidēja rādiusa “zeme-zeme” tipa
raķetēm;
23) aicina vispārēji piemērot un efektīvi īstenot Hāgas rīcības
kodeksu pret ballistisko raķešu izplatīšanu;
24) uzsver, cik svarīgi ir vispārēji piemērot un īstenot Biolo
ģisko un toksisko ieroču konvenciju, Konvenciju par
ķīmiskajiem ieročiem, kā arī citas konvencijas, pasā
kumus un ierosmes, ar ko veicina konvencionālā bruņo
juma kontroli;
25) strādā, lai risinātu reģionāla mēroga nestabilitātes un
nedrošības problēmas un konflikta situācijas, kas bieži
vien ir bruņošanās programmu cēlonis;

NEIZPLATĪŠANA

26) atzīst, ka pēdējos gados saņemti būtiski izaicinājumi
sakarā ar kodolieroču izplatīšanu, it īpaši Korejas Tautas
Demokrātiskajā Republikā un Irānas Islāma Republikā,
un uzsver, ka starptautiskajai sabiedrībai jābūt gatavai
pieņemt šos izaicinājumus, un uzsver, ka vajadzīga
apņēmīga atbildes rīcība;
27) uzsver vajadzību pastiprināt Apvienoto Nāciju Organizā
cijas Drošības padomes galīgā lēmuma pieņēmējas lomu,
lai tā varētu veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar Starp
tautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) Statūtiem
gadījumā, ja kāds neievēro saistības, kas izriet no KNL,
tostarp piemērot drošības pasākumus;
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28) atgādina, kādas iespējamas sekas starptautiskajam
mieram un drošībai var radīt izstāšanās no KNL; mudina
starptautisko sabiedrību mērķtiecīgi un enerģiski reaģēt
uz paziņojumu par izstāšanos un uz šāda paziņojuma
sekām; uzsver Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības
padomes prasību nekavējoties rīkoties un it īpaši neka
vējoties reaģēt uz jebkuras valsts paziņojumu par izstā
šanos no KNL; mudina KNL līgumslēdzējas valstis
veicināt pasākumu pieņemšanu šajā sakarā, tostarp pasā
kumus, lai saglabātu adekvātas SAEA garantijas visiem
kodolmateriāliem, ierīcēm, tehnoloģijām un iekārtām,
kas izstrādātas miermīlīgiem mērķiem;

29) aicina pārtraukt sadarbību kodolenerģijas jomā ar kādu
valsti, ja SAEA nespēj dot pietiekamas garantijas, ka
attiecīgās valsts kodolenerģijas programma ir paredzēta
tikai miermīlīgiem mērķiem, līdz brīdim, kad SAEA var
dot šīs garantijas;

30) aicina visas reģiona valstis rīkoties, inter alia, lai Tuvajos
Austrumos izveidotu efektīvi pārbaudāmu zonu, kas
brīva no kodolieročiem un citiem masu iznīcināšanas
ieročiem un to piegādes sistēmām, kā arī atturēties no
pasākumiem, kas kavē šā mērķa sasniegšanu; atzīst, ka ir
svarīgi panākt vienošanos par konkrētiem praktiskiem
pasākumiem, kas būtu daļa no procesa, kurā iesaistītas
visas reģiona valstis, lai atvieglinātu 1995. gada KNL
rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem īstenošanu;

31) aicina arī visas līgumslēdzējas valstis, it īpaši līgumslē
dzējas valstis, kurām ir kodolieroči, paplašināt savu
sadarbību un pielikt visus pūliņus, lai reģionālās puses
Tuvajos Austrumos izveidotu efektīvi pārbaudāmu zonu,
kas brīva no kodolieročiem un citiem masu iznīcinā
šanas ieročiem un to piegādes sistēmām, saskaņā ar
1995. gada KNL rezolūciju par Tuvajiem Austrumiem;

32) tā kā drošība Eiropā ir saistīta ar drošību Vidusjūras
reģionā, par īpaši svarīgu uzskata kodolieroču neizplatī
šanas režīma īstenošanu šajā reģionā;
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tības, kas izriet no Apvienoto Nāciju Organizācijas
Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) un Rezolū
cijas 1887 (2009), un aicina uzlabot spēcīgu radioaktīvu
avotu kodoldrošību;

35) aicina visas valstis, kuras to vēl nav izdarījušas, parakstīt,
ratificēt un īstenot Starptautisko konvenciju par kodol
terorisma apkarošanu, kas ir starptautiskās juridiskās
sistēmas svarīga sastāvdaļa kodolterorisma draudu
novēršanai;

36) ņemot vērā paaugstinātos kodolieroču izplatības un
terorisma draudus, atbalstīt G8 Globālās partnerības
iniciatīvu un SAEA rīcību, un citus daudzpusējus mehā
nismus šajā sakarā, piemēram, Izplatīšanas drošības
iniciatīvu, Globālo iniciatīvu kodolterorisma apkarošanai
un Globālo draudu samazināšanas iniciatīvu; pauž
gandarījumu par Globālā kodoldrošības samita mērķiem
drošības jomā;

37) atzīst, ka vispārējie drošības nolīgumi un papildprotokoli
aizkavē kodolieroču izplatīšanu un tie ir pašreizējais
pārbaudes standarts;

38) turpina strādāt, lai panāktu SAEA garantiju sistēmas
vispārēju piemērošanu un stiprināšanu, lai nodrošinātu
lielāku iespēju konstatēt neizplatīšanas pienākumu
pārkāpumus, it īpaši visām attiecīgajām valstīm
pieņemot un īstenojot Vispārējo drošības nolīgumu un
papildprotokolu un attiecīgā gadījumā – Pārskatīto
nelielo daudzumu protokolu, kā arī turpina nostiprināt
garantiju sistēmu;

39) cenšas panākt, lai KNL 2010. gada pārskatīšanas konfe
rence un SAEA Valde atzītu, ka Vispārējā drošības nolī
guma un papildprotokola noslēgšana un īstenošana ir
pašreizējais pārbaudes standarts saskaņā ar KNL
III pantu;

40) uzsver SAEA vienreizējo nozīmi, pārbaudot to, kā valstis
ievēro kodolieroču neizplatīšanas saistības;
33) atzīst to, cik svarīgas mieram un drošībai ir zonas, kas ir
brīvas no kodolieročiem, pamatojoties uz pasākumiem,
par ko brīvprātīgi vienojušās attiecīgā reģiona valstis
saskaņā ar 1999. gada UNDC pamatnostādnēm;

34) uzsver, ka jādara viss iespējamais, lai novērstu kodolte
rorisma draudus, kas saistīti ar teroristu iespējamu
piekļuvi kodolieročiem vai kodolmateriāliem, kurus
varētu izmantot, gatavojot radioaktīvu materiālu
izkliedes ierīces, un šajā sakarā uzsver, ka jāievēro sais

41) turpina uzsvērt SAEA svarīgo nozīmi, pēc pieprasījuma
palīdzot uzlabot kodolmateriālu un iekārtu drošību, un
aicina valstis sniegt atbalstu SAEA;

42) atzīst to, cik svarīga ir efektīva un atbilstīga eksporta
kontrole saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas
Drošības padomes Rezolūciju 1540 (2004) un Rezolū
ciju 1887 (2009) un atbilstīgi KNL III panta 2. punktam;
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43) valstu mērogā īsteno efektīvas eksporta, tranzīta,
pārkraušanas un reeksporta kontroli, ietverot attiecīgus
tiesību aktus un noteikumus, lai to panāktu, un enerģiskus starptautiskus un valstu centienus, lai apkarotu
izplatīšanas finansēšanu un lai kontrolētu piekļuvi nema
teriālai tehnoloģiju nodošanai;

52) uzsver to, cik svarīgi ir turpināt starptautisku sadarbību,
lai stiprinātu kodoldrošību, atkritumu drošu apsaimnie
košanu, radioloģisko aizsardzību un civilo kodolatbil
dību, un aicina valstis, kas nav vēl pievienojušās visām
attiecīgajām konvencijām, pēc iespējas ātrāk izdarīt to,
kā arī pilnībā īstenot no tām izrietošās saistības;

44) ievieš iedarbīgas kriminālsankcijas pret izplatīšanas
darbībām, lai novērstu nelikumīgu eksportu, tranzītu,
starpniecību un nelikumīgu tirdzniecību, kā arī ar to
saistītu finansēšanu, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Orga
nizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1540 (2004);

53) atbalsta valstu, divpusējus un starptautiskus centienus
sagatavot vajadzīgo darbaspēku, sniedzot tam iemaņas,
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu atbildīgu kodolenerģijas
izmantošanu miermīlīgiem mērķiem atbilstīgi stingrāka
jiem drošības, drošuma un neizplatīšanas nosacījumiem;

45) mudina Zangger komiteju un Kodolmateriālu piegādātāj
valstu grupu (NSG) dalīties eksporta kontroles pieredzē,
lai visas valstis varētu ņemt vērā Zangger komitejas
veiktos pasākumus un NSG pamatnostādnes un to īste
nošanu;

54) joprojām ir stingri pārliecināta par priekšrocībām, ko
dod daudzpusīgas pieejas kodoldegvielas ciklam, kur
garantiju mehānismi, atsevišķi vai apvienojumā ar citiem
papildu mehānismiem, nedrīkstētu kropļot labi darbo
jošos tirgu un tiem būtu jāpievēršas tiesībām izmantot
kodolenerģiju miermīlīgiem mērķiem, sniedzot kodol
degvielas piegādes drošību valstīm, kuras attīsta kodol
programmu atbilstīgi stingrākajiem drošības, drošuma
un neizplatīšanas nosacījumiem;

46) norāda, ka drīz galīgajā versijā jāizstrādā NSG pastipri
nātas pamatnostādnes, it īpaši attiecībā uz pastiprinātu
bagātināšanas un pārstrādes tehnoloģiju eksporta
kontroli, un jāstrādā NSG, lai panāktu, ka papildu proto
kola stingra ievērošana ir nosacījums kodolmateriālu
piegādei;

47) aicina valstis, kuras ir Konvencijas par kodolmateriālu
fizisko aizsardzību līgumslēdzējas puses, pēc iespējas
drīzāk ratificēt minētās konvencijas grozījumu, lai veici
nātu tās stāšanos spēkā;

48) mudina izstrādāt tehnoloģijas, kas būtu aizsargātas pret
izplatīšanu un kam būtu viegli piemērot garantijas;

55) atzīst, ka vairākas ierosmes, tostarp mazbagātinātas
urāna bankas izveide SAEA pārraudzībā ieinteresētajām
valstīm var nodrošināt rezerves mehānismus un atvieglināt stabilus daudzpusējus risinājumus;

56) mudina organizēt turpmāku dialogu un apspriedes un
iesaistās tajās, lai noskaidrotu vēl neatrisinātos jautā
jumus un lai palielinātu atbalstu daudzpusēju pieeju
koncepcijai attiecībā uz kodoldegvielas ciklu.

4. pants
Savienības rīcība saskaņā ar 1., 2. un 3. pantā noteiktiem
mērķiem ietver šādas darbības:

KODOLENERĢIJAS IZMANTOJUMI MIERMĪLĪGIEM MĒRĶIEM

49) atzīst līgumslēdzēju valstu tiesības izmantot kodolener
ģiju miermīlīgiem mērķiem saskaņā ar KNL IV pantu,
ievērojot tā I, II un III pantu, inter alia, elektrības ražo
šanas, rūpniecības, veselības un lauksaimniecības jomā;

50) joprojām veltī visus spēkus tam, lai nodrošinātu kodol
enerģijas pielietojumu miermīlīgiem mērķiem atbildīgu
izstrādi, ievērojot stingrākos drošības, drošuma un neiz
platīšanas nosacījumus;

51) šajā sakarībā mudina līgumslēdzējas valstis atkārtoti ap
stiprināt un ievērot principus un standartus, ar kuriem
reglamentē atbildīgu kodolenerģijas attīstību miermīlī
giem mērķiem;

a) demarši attiecībā uz līgumslēdzējām valstīm un vajadzības
gadījumā arī attiecībā uz valstīm, kas nav KNL līgumslē
dzējas, lai mudinātu tās atbalstīt šā lēmuma 1., 2. un
3. pantā izklāstītos mērķus;

b) centieni panākt dalībvalstu vienošanos par priekšlikumu
projektiem būtiskos jautājumos, ko Savienības vārdā nodot
izskatīšanai līgumslēdzējām valstīm un kas varētu būt KNL
2010. gada pārskatīšanas konferences lēmumu pamatā;

c) Savienības deklarācijas kopējās apspriedēs un trijās pamatko
miteju apspriedēs un to apakšstruktūru apspriedēs KNL
2010. gada pārskatīšanas konferencē.
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5. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
6. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 29. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ESPINOSA

10.4.2010.
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KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 18. decembris)
par valsts atbalstu C 34/07 (ex N 93/06), kas saistīts ar tonnāžas nodokļa shēmas ieviešanu par labu
starptautiskajiem jūras pārvadājumiem Polijā
(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10376)
(Autentisks ir tikai teksts poļu valodā)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/213/ES)
EIROPAS KOMISIJA,

(5)

Komisijas lēmumu sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru
publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (8). Komisija
lūdza ieinteresētās puses iesniegt apsvērumus par
atbalstu.

(6)

Komisija saņēma vienas ieinteresētās puses komen
tārus (9). Komisija tos pārsūtīja Polijai, bet Polija savas
tiesības sniegt atbildi neizmantoja.

(7)

Pēc Komisijas dienestu un Polijas iestāžu 2009. gada
14. janvāra sanāksmes ar 2009. gada 25. februāra
vēstuli (10) Polijas iestādes ir apņēmušās mainīt tonnāžas
nodokļa shēmu vairākos punktos, par ko Komisija bija
izteikusi savas bažas lēmumā sākt oficiālu izmeklēšanas
procedūru. Ar 2009. gada 24. marta (11), 2009. gada
26. oktobra (12) un 2009. gada 9. decembra (13) vēstuli
Polijas iestādes sniedza papildu informāciju.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo
īpaši tā 108. panta 2. punkta pirmo daļu (1),
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu un jo īpaši tā
62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,
pēc tam, kad ieinteresētajām personām ir lūgts iesniegt savus
apsvērumus saskaņā ar minēto pantu (2), un ņemot vērā šos
apsvērumus,
tā kā:
1. PROCEDŪRA
(1)

Ar 2006. gada 1. februāra vēstuli (3) Polija paziņoja
Komisijai par tonnāžas nodokļa shēmu. Šī lieta reģistrēta
ar numuru V 93/06.

(2)

Ar 2006. gada 9. marta, 29. maija, 14. novembra un
2007. gada 11. aprīļa vēstuli (4) Komisijas dienesti
lūdza sniegt papildu informāciju. Ar 2006. gada
20. aprīļa, 9. maija, 6. septembra un 2007. gada
5. janvāra un 8. jūnija vēstuli (5) Polijas iestādes Komisijai
atbildēja. Turklāt 2007. gada 19. janvārī notika tehniskā
sanāksme.

2. ATBALSTA SĪKS APRAKSTS
2.1. Kopsavilkums

(3)

Ar 2007. gada 12. septembra vēstuli (6) Komisija infor
mēja Polijas Republiku par lēmumu sākt oficiālu izmek
lēšanas procedūru saskaņā ar EK līguma 88. panta
2. punktu par atbalstu (turpmāk tekstā – lēmums par
procedūras uzsākšanu).

Tonnāžas nodokļa režīms nozīmē, ka kuģu īpašnieki, kas
iesaistīti starptautiskajā jūras transportā, maksā nevis
uzņēmuma peļņas nodokli vai iedzīvotāju ienākuma
nodokli, bet vienreizēju summu, ko aprēķina, ņemot
vērā flotes tonnāžu. Starptautisks jūras transports ir
transports starp Polijas ostām un ārvalstu ostām, starp
ārvalstu ostām vai starp Polijas ostām, bet ar nosacījumu,
ka tas ir kāda garāka pārvadājuma posms, apkalpojot arī
ārvalstu ostu. Tādējādi saskaņā par pašreizējo Tonnāžas
nodokļa likumu darbības un maršrutus tikai Polijā (kabo
tāža) neapliek ar tonnāžas nodokli.

(4)

Polija iesniedza piezīmes ar 2007. gada 18. oktobra
vēstuli (7).

2.2. Tonnāžas nodokļa shēma

(1) Sākot no 2009. gada 1. decembra, EK līguma 87. un 88. pants ir
kļuvis par attiecīgi LESD 107. un 108. pantu. Šie divi noteikumu
kopumi pēc būtības ir identiski. Šajā lēmumā atsauces uz LESD
107. un 108. pantu pēc vajadzības jāsaprot kā atsauces uz attiecīgi
EK līguma 87. un 88. pantu.
(2) OV C 300, 12.12.2007., 22. lpp.
(3) Reģistrēta ar numuru TREN(2006) A/12656.
(4) Reģistrētas ar numuru TREN(2006) D/204393, D/210227,
D/223420 un TREN(2007) D/307010.
(5) Reģistrētas ar numuru TREN(2006) A/19774, A/22657, A/31398
un TREN(2007) A/21073, A/34300.
(6) Reģistrēta ar numuru C (2007) 4016.
(7) Reģistrēta ar numuru TREN(2007) A/45675.

(8)

(9)

(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Polijas tonnāžas nodokļa shēmu nosaka 2006. gada
24. augustā pieņemtais Tonnāžas nodokļa likums (14).
Pēc tam, kad Komisija shēmu apstiprinās, šā likuma
stāšanās spēkā paredzēta 2011. spēkā gada 1. janvārī.
Sk. 2. zemsvītras piezīmi.
Reģistrēta ar numuru TREN(2007) A/51337.
Reģistrēta ar numuru TREN(2009) A/10443.
Reģistrēta ar numuru TREN(2009) A/13527.
Reģistrēta ar numuru TREN(2009) A/34359.
Reģistrēta ar numuru TREN(2009) A/38744.
Tiesību Aktu Vēstnesis 2006, Nr. 183/1353.
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Tonnāžas nodokļa likums ļauj kuģu operatorus, kam
jāmaksā tonnāžas nodoklis, atbrīvot no ienākumu nodok
ļiem, kas noteikti 1989. gada 31. janvāra Likumā par
valsts uzņēmumu finanšu pārvaldību (15) un 1995. gada
1. decembra Likumā par maksājumiem no viena īpaš
nieka uzņēmumu ienākumiem Valsts kasei (16), un kas
saistīti ar ieņēmumiem no piemērojamām darbībām.
Kuģu operatoriem ir tiesības izvēlēties nodokļu režīmu,
iesniedzot īpašu deklarāciju, ar kuru izvēlas šo nodokļu
maksāšanas veidu.

10.4.2010.

(16)

Personām vai personālsabiedrību dalībniekiem, kam
jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tiktu atļauts
atvilkt veselības apdrošināšanas iemaksu summu no
viņu samaksātās tonnāžas nodokļa summas attiecīgajā
nodokļa gadā (17) (Tonnāžas nodokļa likuma 6. pants)
un sociālās apdrošināšanas iemaksu summas, kas samak
sātas attiecīgajā nodokļa gadā (18), no tonnāžas nodokļa
bāzes (Tonnāžas nodokļa likuma 4. panta 3. punkts).

(17)

Polijas iestādes 2009. gada 25. februāra vēstulē apņēmās
svītrot no Tonnāžas nodokļa likuma iespēju atskaitīt
sociālās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas
iemaksas, ja kuģa īpašnieks ir fiziska persona vai fiziska
persona personālsabiedrībā (19). Tādēļ atskaitīšanas
iespējas nepiemēros un struktūrām, kuras apliekamas ar
tonnāžas nodokli, piemēros vienādu tonnāžas nodokļa
bāzes un tonnāžas nodokļa summas aprēķina metodi.

Saskaņā ar Tonnāžas nodokļa likumu uz visām shēmai
atbilstīgajām darbībām attiecināmos apliekamos ienā
kumus katram kuģim, kam piemēro tonnāžas nodokli,
nosaka kā fiksēto kopsummu, balstoties uz kuģa neto
tonnāžu – par katrām 100 neto tonnām (NT), par
katru iesākto 24 stundu periodu un atbilstoši operatora
visu kuģu darbības periodam konkrētajā mēnesī, par kuru
iegūtos ieņēmumus apliek ar tonnāžas nodokli:

2.3. Nodokļa attiecināšanas kritēriji
Kuģa neto tilpība

Līdz 1 000 NT

(12)

EUR 0,5 ekvivalents par 100 NT

No
1 001
10 000 NT

līdz

EUR 0,35 ekvivalents par 100 NT līdz
1 000 NT

No
10 001
25 000 NT

līdz

EUR 0,20 ekvivalents par 100 NT līdz
10 000 NT

No 25 001 NT

2.3.1. Kuģi, uz kuriem var attiecināt nodokļa shēmu

Vienotas likmes ieņēmumu aprēķins

(18)

EUR 0,10 ekvivalents par 100 NT līdz
25 000 NT

Aprēķinu nolūkos kuģa neto tilpību noapaļo uz augšu vai
uz leju – ja tilpība mazāka par 50 NT, to noapaļo uz leju,
bet ja tilpība ir 50 NT vai vairāk, tad to noapaļo uz augšu
līdz tuvākajām 100 NT.

Tikai jūras kuģi, kas iekļauti Polijas kuģu reģistrā, ir aplie
kami ar tonnāžas nodokli. Tādēļ shēmai atbilstīgs kuģis ir
kuģis, kas kuģo zem Polijas karoga un ir iesaistīts starp
tautiskajā jūras transportā un kas atbilst visām prasībām
attiecībā uz kuģošanu jūrā. Lai kuģi atzītu par jūras kuģi,
tam jābūt attiecīgi sertificētam saskaņā ar Starptautisko
konvenciju par kravas zīmi vai Starptautisko konvenciju
par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk
tekstā – SOLAS konvencija) (20).

2.3.2. Darbības, uz kurām var attiecināt nodokļa shēmu
(19)

Tonnāžas likumu var attiecināt uz šādām darbībām (21):

i) kravas vai pasažieru transports;
(13)

Maksājamo tonnāžas nodokļa summu aprēķina no
nodokļu bāzes, kurai piemēro 19 % likmi.
ii) glābšanas operācijas jūrā;

(14)

(15)

Tonnāžas nodokļa summu aprēķina EUR un maksā PLN
saskaņā ar Polijas Valsts bankas mēneša pēdējā dienā
publicēto vidējo maiņas kursu atkarībā no tā, kurā
mēnesī tonnāžas nodoklis jāmaksā. Tonnāžas nodokļa
summu aprēķina, neatvelkot izmaksas, kas radušās,
radot šos ieņēmumus.

Saskaņā ar Tonnāžas nodokļa likuma 8. pantu ieņē
mumus, ko tonnāžas nodokļa uzņēmums guvis, pārdodot
shēmai atbilstīgu kuģi, neapliek ar tonnāžas nodokli, bet
gan ar vienoto 15 % likmi, ja ieņēmumus pilnībā neiz
manto trīs gadu laikā cita kuģa iegādei, remontam,
modernizācijai vai pielāgošanai.

(15) Tiesību Aktu Vēstnesis 1992, Nr. 6/27, ar grozījumiem.
(16) Tiesību Aktu Vēstnesis, Nr. 154/792.

iii) vilkšanas pakalpojumi jūrā ar nosacījumu, ka vismaz
50 % no ieņēmumiem par darbu, ko velkonis reāli
veicis finanšu gadā, veido jūras transporta pakalpo
jumi, nevis vilkšanas pakalpojumi uz ostu vai no tās;
(17) Saskaņā ar 2004. gada 27. augusta likumu par veselības aprūpi, ko
finansē no valsts līdzekļiem; Likumu žurnāls Nr. 210/2135, ar
grozījumiem.
(18) Saskaņā ar 1998. gada 13. oktobra Likumu par sociālā nodrošinā
juma sistēmu; Tiesību Aktu Vēstnesis 2007, Nr. 11/74, ar grozīju
miem.
(19) Skatīt likuma 4. panta 3.–5. punktu, 6. pantu un 12. panta
3. punktu.
(20) Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) 1974. gada 1. novembrī
Londonā pieņēma SOLAS konvenciju (ir spēkā Polijā, Tiesību Aktu
Vēstnesis Nr. 61/318 un 319) un 1978. gada 17. februārī Londonā
šīs pašas konvencijas protokolu (ir spēkā Polijā, Tiesību Aktu Vēst
nesis 1984, Nr. 61/320 un 321, Nr. 35/177).
(21) Tonnāžas nodokļa likuma 3. panta 1. punkts.
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iv) bagarēšana ar nosacījumu, ka 50 % no ieņēmumiem
par darbu, ko bagarkuģis veicis finanšu gadā, veido
materiālu transportēšana jūrā.

(20)

Polijas iestādes 2009. gada 25. februāra vēstulē ir apņē
mušās mainīt iepriekšminēto trešo un ceturto notei
kumu (22), ieviešot kritēriju, kas paredz, ka, lai tonnāžas
nodokļa shēmu attiecinātu uz vilkšanu un bagarēšanu,
vismaz 50 % no darbības laika finanšu gadā katram
velkonim vai bagarkuģim jāsniedz pakalpojumi, kas
uzskatāmi par jūras transportu.

(21)

Turklāt Tonnāžas nodokļa likuma 3. panta 2. punktā
noteiktas papildu darbības, kas apliekamas ar tonnāžas
nodokli, ar nosacījumu, ka tās saistītas ar iepriekšminēto
shēmai atbilstīgo pakalpojumu sniegšanu.

(22)

Tonnāžas nodokļa likuma 3. panta 3. punktā ietverts
darbību saraksts, kurām nekad nepiemēro tonnāžas
nodokli, piemēram, jūras dibena izpēte, zveja, būvniecība,
zemūdens darbi u. tml.

— operators uz līguma pamata administrē citas personas
kuģi šīs personas vārdā un uz tās rēķina, un tam ir
derīgs atbilstības dokuments (26).

(25)

Attiecībā uz pēdējo nosacījumu (kuģu administrēšana) ar
2007. gada 8. jūnija vēstuli Polijas iestādes apņēmās
atļaut administrēšanas uzņēmumiem izmantot tonnāžas
nodokli tikai tad, ja tie vienlaikus nodrošina gan kuģu
apkalpes administrēšanu, gan kuģa tehnisko administrē
šanu.

(26)

Turklāt ar 2009. gada 26. oktobra vēstuli (27) Polijas
iestādes paskaidroja, ka kuģa administrēšanas uzņēmumi
atbilst visām prasībām Komisijas paziņojumā, kurā izklāstīti norādījumi par valsts atbalstu kuģu administrēšanas
uzņēmumiem (“Kuģu administrēšanas pamatnostād
nes”) (28).

(27)

Konkrētāk, runājot par Kuģu administrēšanas pamatnos
tādņu noteikumiem, kas paredz, ka kuģu administrēšanas
uzņēmumiem jāsniedz ieguldījums ekonomikas un
nodarbinātības jomā Eiropas Savienībā (pamatnostādņu
5.1. iedaļa) un ka jābūt saiknei starp pārvaldāmajiem
kuģiem un Savienību (pamatnostādņu 5.2. iedaļa), Polijas
iestādes ir apņēmušās Polijas Tonnāžas nodokļa likumā
paredzēt, ka kuģu administrēšanas darbības jāveic ES teri
torijā un ka darbos uz sauszemes vai uz kuģiem jānodar
bina galvenokārt Savienības pilsoņi. Turklāt uz tādu kuģu
administrēšanu, kas nav Savienības kuģi, tonnāžas
nodokļa shēma neattiecas.

(28)

Ciktāl tas attiecas uz prasību par atbilstību starptautiskiem un ES standartiem, kas paredzēti Kuģu administrē
šanas pamatnostādnēs (pamatnostādņu 5.3. iedaļa),
Polijas iestādes paskaidroja, ka Polija ir Starptautiskās
Jūrniecības organizācijas un ES dalībvalsts, kas pilda
visus starptautiskos un Eiropas standartus (29). Vairāki
valsts tiesību akti nodrošina kuģu īpašnieku, administra
toru un citu uzņēmumu atbilstību starptautiskajām
prasībām (30), kuru piemērošanu nodrošina un kontrolē
attiecīgas valsts iestādes.

(29)

Attiecībā uz kuģu administratoru saikni ar karoga valsti
(Kuģu administrēšanas pamatnostādņu 5.4. iedaļa) Polijas
iestādes norādīja, ka kuģu īpašniekiem stingri noteiktais
pienākums kuģot zem Polijas karoga ir pilnībā piemēro
jams arī kuģu administratoriem.

2.3.3. Uzņēmumi, uz kuriem var attiecināt nodokļa shēmu
(23)

Uzņēmumi, uz kuriem var attiecināt shēmu, ir operatori,
kas atbilst konkrētiem kritērijiem.

(24)

Tonnāžas nodokļa likumā operators ir definēts kā:
(i) privātpersona (fiziska persona) vai juridiska persona,
kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai pārvaldes atrašanās
vieta atrodas Polijas teritorijā; (ii) partneris civilsabiedrībā,
reģistrētā sabiedrībā, komandītsabiedrībā vai akciju
komandītsabiedrībā ar ierobežotu atbildību, kura atra
šanās vieta, pārvaldes atrašanās vieta vai dzīvesvieta
atrodas Polijas teritorijā; vai (iii) ārvalstu uzņēmējs/uzņē
mums 2004. gada 2. jūlija likuma par saimnieciskās
darbības brīvību nozīmē (23), kas Polijā veic ar tonnāžas
nodokli (24) apliekamas darbības; un tam jāatbilst vismaz
vienam no šiem nosacījumiem:

— operators ir tieši iesaistīts kuģošanā, izmantojot
privātus vai citai personai piederošus jūras kuģus,
un tam ir derīgs atbilstības dokuments (25),

— operators ir kuģa īpašnieks, bet nav personiski iesais
tīts sava vai citas personas kuģa kuģošanā,
(22) Ietverts Tonnāžas nodokļa likuma 3. panta 1. punkta otrajā un
ceturtajā ievilkumā.
(23) Tiesību Aktu Vēstnesis Nr. 173/1807, ar grozījumiem.
(24) Skatīt iepriekšminēto 2.3.2. iedaļu.
(25) Atbilstības dokumentu saskaņā ar SOLAS konvenciju izsniedz
operatoram, kas atbilst Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma
novēršanas vadības starptautiskajam kodeksam (turpmāk tekstā –
ISM kodekss). ISM kodeksu SJO pieņēma ar rezolūciju A741(18)
(ir spēkā Polijā, Starptautisko Dokumentu Oficiālais Vēstnesis 2005,
Nr. 4/28).
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(26)
(27)
(28)
(29)

Skatīt 25. zemsvītras piezīmi.
Reģistrēts ar numuru TREN(2009) A/34359.
OV C 132, 11.6.2009., 6. lpp.
Proti, Polija ir SOLAS, MARPOL un STCW konvencijas (visiem
to pielikumiem) dalībvalsts.
(30) Konkrētāk, 2000. gada Jūras drošības likums (ar grozījumiem),
1995. gada Likums par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (ar
grozījumiem), 2004. gada Likums par kuģu aprīkojumu,
1991. gada Likums par nodarbinātību uz tirdzniecības kuģiem (ar
grozījumiem), 2001. gada Jūras kodeksa likums (ar grozījumiem).
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Attiecībā uz īpašu apmācību un nosacījumiem, kas
minēta Kuģa administrācijas pamatnostādņu 6. iedaļā,
ar 2009. gada 9. decembra vēstuli (31) Polijas iestādes ir
uzņēmušās saistības, ka no brīža, kad tonnāžas nodokļa
shēma stājas spēkā, tās pieprasīs katram jūrnieku darba
devējam – kuģa īpašniekam vai kuģa administrēšanas
uzņēmumam – nodrošināt atbilstību konkrētiem noteiku
miem, kas paredzēti 2006. gada Konvencijā par darbu
jūrniecībā (32) (33).

komandītsabiedrība, kuru dzīvesvietai, mītnes vietai vai
administratīvajai valdei jābūt Polijā.” Citiem vārdiem
sakot, jāizpilda viens no šiem trim noteikumiem: (i) visi
galvenie lēmumi jāpieņem Polijā (tostarp par komerciālo
administrēšanu un stratēģisko administrēšanu) vai
(ii) galvenā mītne vai (iii) vadošais personāls jāizvieto
Polijā.

(34)

2.3.4. Stratēģiskā un tehniskā administrēšana
(31)

(32)

(33)

Lēmuma par procedūras uzsākšanu 33. punktā Komisijas
savu izpratni par stratēģisko administrēšanu pauda šādi:
“tonnāžas nodokļa uzņēmumam jāpieņem lēmumi par
būtiskiem kapitālizdevumiem un to realizēšanu Polijā.
Vērtējot šos jautājumus, Polijas iestādes ņem vērā, cik
lielā mērā ārvalstu personāla darbs organizēts, ievērojot
Polijā dislocēta personāla norādījumus un tā pakļautībā.
Tāpat ir svarīgi novērtēt, vai stratēģisko funkciju veic
Polijā un vai galvenā mītne, tostarp augstākā līmeņa
vadošais personāls un vieta, kur pieņem gan direktoru
padomes, gan operatīvā darba valdes lēmumus, atrodas
Polijā.”

Attiecībā uz komerciālo administrēšanu lēmuma par
procedūras uzsākšanu 34. punktā Komisija atzīmēja, ka
“nodokļu iestādes pārliecināsies, ka maršrutu plānošana,
pasažieru vai kravas rezervēšana, apgāde un ēdināšana uz
kuģiem, apkalpes administrēšana un apmācība, kuģu
tehniskā administrēšana, tostarp lēmumu pieņemšana
par kuģu remontdarbiem un tehnisko apkopi, notiek
Polijā. Tāpat jānorāda atbalsta iespējas, piemēram, apmā
cības centri, termināļi u. c. Polijā un tas, cik lielā mērā
ārvalstu biroji un filiāles strādā Polijā dislocēta personāla
vadībā. Fakts, ka kuģis ir reģistrēts, klasēts, apdrošināts
un finansēts Polijā, palielina minēto rādītāju nozīmību.
Bet jebkurā gadījumā jāiztur abas pārbaudes daļas – stra
tēģiskās administrēšanas un komerciālās administrēšanas
pārbaude.”

Pēc lēmuma par procedūras uzsākšanu Polijas iestādes
paskaidroja, ka lēmuma par procedūras uzsākšanu
33. un 34. punkta prasības nav korektas un ka Tonnāžas
nodokļa likumā ietvertie noteikumi par operatoru atbil
stību ir alternatīvi, nevis kumulatīvi. Faktiski saskaņā ar
Tonnāžas nodokļa likuma 2. panta 3. punkta a) un
b) apakšpunktu operators (t. i. persona, kas apliekama
ar tonnāžas nodokli, ja tās darbībām var piemērot šo
shēmu) ir “fiziska vai juridiska persona, partneris civilsa
biedrībā, reģistrēta sabiedrība, komandītsabiedrība, akciju

(31) Reģistrēta ar numuru TREN(2009) A/38744.
(32) ES tiesībās iestrādāta ar Padomes Direktīvu 2009/13/EK integrē ES
tiesībās, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju
(EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolī
gumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza
Direktīvu 1999/63/EK (OV L 124, 20.5.2009., 30. lpp.).
(33) Šo nosacījumu iestrādā iekšējā regulējumā, kas īsteno Tonnāžas
nodokļa likumu.
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Polijas iestādes paskaidroja, ka Tonnāžas nodokļa likuma
2. panta 3. punkta c) apakšpunkts skaidri norāda, ka
operators var būt arī ārvalstu uzņēmējs (34), kas iesaistījies
darbībās Polijā, kam piemērojams tonnāžas nodoklis.
Tādēļ, lai uzņēmumam piemērotu Polijas tonnāžas
nodokļa shēmu, tam nav jādarbojas tikai Polijā, tam
drīkst būt uzņēmumi citā Savienības/EEZ valstī.

2.3.5. Fraktētu kuģu izmantošana
(35)

Pēc lēmuma par procedūras uzsākšanu Polijas iestādes
skaidroja, ka saskaņā ar Tonnāžas nodokļa likumu (tā
2. panta 3. punkta a) līdz c) apakšpunkts) uzņēmumi,
kas nodarbojas tikai ar kuģu fraktēšanu uz laiku vai
reisu, nevar izmantot tonnāžas nodokli. Tādējādi tikai
operatorus, kas ir kuģu īpašnieki vai izmanto fraktētus
kuģus uz berbouta līguma pamata, vai ir to administra
tori, var aplikt ar tonnāžas nodokli.

2.3.6. Ierobežojošie pasākumi
(36)

Tonnāžas nodokļa likums paredz vairākus ierobežojošus
pasākumus, lai nepieļautu, ka tos izmanto attiecībā uz
neatbilstošām darbībām Polijā vai citās valstīs. Šie iero
bežojošie pasākumi ir paredzēti, lai nepieļautu, ka neat
bilstošu darbību rezultātā gūst labumu no tonnāžas
nodokļa shēmas (35).

2.3.7. Princips “visu vai neko”
(37)

Tonnāžas nodokļa likuma 3. un 4. pantā noteikts, ka
kuģu īpašniekiem, kas apliekami ar tonnāžas nodokli,
jāattiecina tonnāžas nodoklis uz visiem shēmai atbilstīga
jiem kuģiem un visām shēmai atbilstīgajām darbībām, kas
veiktas uz šiem kuģiem. Tādējādi selektīva tonnāžas
nodokļa shēma (īstenošana pēc izvēles) ir pilnībā izslēgta.

(38)

Šis noteikums attiecas arī uz uzņēmumu grupām. Visiem
uzņēmumu grupas shēmai atbilstīgajiem uzņēmumiem,
kurus Polijā var aplikt ar nodokli, jāpievienojas Polijas
tonnāžas nodokļa shēmai ar visām shēmai atbilstīgajai
darbībām, kolīdz to izvēlējies viens no grupas uzņēmu
miem.

(34) 2004. gada 2. jūlija Polijas Likuma par saimnieciskās darbības
brīvību izpratnē, Tiesību Aktu Vēstnesis Nr. 173/1807, ar grozīju
miem.
(35) Skatīt lēmuma par procedūras uzsākšanu 2.7.4.–2.7.9. iedaļu.
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(40)
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(42)
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Saskaņā ar Tonnāžas nodokļa likuma 11. pantu, ja kuģu
īpašnieki apvienojas, viens no kuriem ir atbildīgs par
tonnāžas nodokļa samaksu, vai ja tonnāžas nodokļa
uzņēmums iegādājas citus kuģa īpašniekus, jaunizveidotā
kuģniecība ir atbildīga par tonnāžas nodokļa samaksu par
visu apvienoto shēmai atbilstīgo floti.

3. IZMEKLĒŠANAS
(47)

Turklāt, ja uzņēmums pārtrauc ar tonnāžas nodokli aplie
kamās darbības, Tonnāžas nodokļa likums nosaka, ka
nav iespējams vēlreiz izvēlēties tonnāžas nodokli, līdz
nav pagājuši trīs gadi, sākot no tā kalendārā gada beigām,
kurā operators pārtraucis darbības vai izlēmis nepiemērot
tonnāžas nodokli.

Turklāt tonnāžas nodokļa uzņēmumiem ir noteikts
konkrēts laikposms, kura laikā nevar atteikties piemērot
tonnāžas nodokli. Šis “tonnāžas nodokļa laikposms”
paredzēts, lai neļautu kuģu īpašniekiem mainīt tonnāžas
nodokļa un uzņēmuma peļņas nodokļa piemērošanas
laikposmus atkarībā no parādu un ienākumu līmeņa.
Šobrīd saskaņā ar Tonnāžas nodokļa likumu Tonnāžas
nodokļa laikposms ir pieci gadi (likuma 10. pants).

Tomēr ar 2009. gada 23. februāra vēstuli Polijas iestādes
ir apņēmušās mainīt Tonnāžas nodokļa likumu, paga
rinot šo laikposmu līdz 10 gadiem. Tādēļ, līdzko uzņē
mumi nolemj piemērot tonnāžas nodokli, tiem tonnāžas
nodokļu shēmā jāpaliek vismaz 10 gadu.

Šajā Polijas tonnāžas nodokļa shēmā ir paredzēta cieša
saikne ar karogvalsti, proti, pastāv prasība, ka tikai Polijas
kuģu reģistrā ietvertiem kuģiem var piemērot tonnāžas
nodokli.

— prasības attiecībā uz stratēģisko un tehnisko adminis
trēšanu, kas nosaka to, ka faktiski visi galvenie
lēmumi jāpieņem Polijā un augstākā līmeņa vado
šajam personālam, galvenajai mītnei, direktoru
padomei, un operatīvā darba valdei jāatrodas Polijā,
kas varētu radīt de facto diskrimināciju un ierobežot
kuģu īpašnieku tiesības veikt uzņēmējdarbību citā
dalībvalstī,

Ar 2006. gada 13. aprīļa vēstuli Polijas iestādes ir apņē
mušās ierobežot ierosināto tonnāžas nodokļa režīmu līdz
10 gadiem un pēc 10 gadu laikposma atkārtoti paziņot
par shēmas pagarināšanu vai atjaunošanu. Turklāt
2009. gada 9. decembra vēstulē tās norādīja, ka tonnāžas
nodokļa shēma stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

— fakts, ka tonnāžas nodokļa uzņēmumi varēja izvēlē
ties nepiemērot tonnāžas nodokļa sistēmu jau pēc 5
sistēmas piemērošanas gadiem.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju pašreiz nav
atbalsta shēmas, kas attiektos uz Polijas jūras transportu.

4. POLIJAS PIEZĪMES
(48)

2.7. Ikgadēja ziņošana
(46)

Polijas iestādes savā paziņojumā ir apņēmušās sniegt
Komisijai ikgadējus ziņojumus par situāciju un izmaiņām
Polijas reģistrētajā flotē un jūrnieku nodarbinātībā tajā, kā
arī par tonnāžas nodokļa uzņēmumu vai grupu skaitu.

Lēmumā par procedūras uzsākšanu Komisija izvirzīja
piecus šādus problēmjautājumus saistībā ar Polijas
tonnāžas nodokļa režīmu un tā atbilstību iekšējam
tirgum:

— iespēja kuģa īpašniekam maksāt tonnāžas nodokli par
kuģiem, kuriem uzņēmums uz sava vai trešās
personas rēķina kumulatīvi nenodrošina trīs šādas
funkcijas: komerciālā un tehniskā kuģu administrē
šana un apkalpes administrēšana, nepārsniedzot
tonnāžu, kas četrreiz lielāka par to kuģu tonnāžu,
kuriem tas veic minētās trīs funkcijas,

2.6. Iespējama pārklāšanās ar citām shēmām
(45)

UZSĀKŠANAS

— tonnāžas nodokļa attiecināšana uz velkoņiem un
bagarkuģiem, ja šādi kuģi sniedz pakalpojumus, kas
uzskatāmi par jūras transportu, mazāk nekā pusi no
to darbības laika finanšu gadā,

2.5. Shēmas darbības ilgums
(44)

PROCEDŪRAS
IEMESLI

— fakts, ka shēma ļauj fiziskām personām gūt labumu
no tonnāžas likuma, un fakts, ka shēma ļauj fiziskām
vai juridiskām personām, kam jāmaksā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un kas izvēlējušās maksāt
tonnāžas nodokli, atskaitīt sociālās apdrošināšanas
iemaksas un veselības apdrošināšanas iemaksas no
attiecīgi tonnāžas nodokļa un tonnāžas nodokļa
bāzes,

2.4. Saikne ar karogvalsti
(43)

L 90/19

Pēc lēmuma pieņemšanas sākt oficiālu izmeklēšanas
procedūru Polijas iestādes sniedza vairākus skaidrojumus
par faktiem, kas aprakstīti lēmumā par procedūras uzsāk
šanu. Šie fakti ir pienācīgi ņemti vērā šā lēmuma 2. nodaļā
un šeit tos neatkārtos. Šeit sniegtās piezīmes attiecas uz
Komisijas bažām, kas minētas lēmumā par procedūras
uzsākšanu.
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Fizisku
personu
tiesības
piemērot
tonnāžas nodokli; fakts, ka gadījumā,
ja fiziskas personas maksā tonnāžas
nodokli,
tiek
atskaitītas
veselības
apdrošināšanas iemaksas un sociālās
apdrošināšanas iemaksas attiecīgi no
tonnāžas nodokļa summas un nodokļa
bāzes
(49)

Lēmumā sākt oficiālu izmeklēšanu Komisija uzdeva jautā
jumu, vai jābūt iespējamai tonnāžas nodokļu shēmas
attiecināšanai uz fiziskām personām. Polijas iestādes argu
mentēja, ka, neattiecinot tonnāžas nodokļu shēmu uz
fiziskām personām, var rasties Tonnāžas nodokļa likuma
neatbilstība Polijas konstitūcijai, tā kā konstitūcija paredz
vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu valsts iestādēs.
Turklāt Polijas tiesību akti neaizliedz personām, kas nav
juridiskas personas, iesaistīties jūras transportā, un tādē
jādi kuģu īpašnieki var būt arī fiziskas personas.

(50)

Runājot par to, vai sociālās apdrošināšanas iemaksu un
veselības apdrošināšanas iemaksu atskaitīšana attiecīgi no
tonnāžas nodokļa summas un bāzes ir saderīga ar iekšējo
tirgu, Polijas iestādes paskaidroja, ka atskaitīšana iespē
jama tikai fiziskām personām. Tās uzskata arī, ka šāds
samazinājums izriet no fakta, ka sociālās apdrošināšanas
un veselības apdrošināšanas iemaksas kompensē iedzīvo
tāju ienākumu nodokļa shēma. Lai pretendētu uz atskai
tīšanu, nav svarīgi, vai ienākumu nodoklis ir samaksāts
par ienākumiem vai ieņēmumiem. Sociālās apdrošinā
šanas un veselības apdrošināšanas iemaksu atskaitīšanu
var veikt arī nodokļu maksātāji, kas piemērojuši reģistrēta
ienākuma nodokļa vienotu summu, saskaņā ar kuru ieņē
mumus apliek ar nodokli. Iestādes apgalvo, ka fakts, ka
tonnāžas nodokli nemaksā, pamatojoties uz faktiskajiem
ienākumiem, neierobežo iespēju atskaitīt sociālās apdro
šināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas attiecīgi
no nodokļa bāzes un summas.

(51)

īpašnieks ir fiziska persona vai fiziska persona personāl
sabiedrībā (piem., likuma 4. panta 3. punkts 6. pants un
12. panta 3. punkts).

Bagarēšanas un vilkšanas darbu atbil
stība
(54)

Runājot par Komisijas iepriekšējo novērtējumu, kurā
konstatēts, ka, nosakot, vai tonnāžas likumu var piemērot
bagarēšanas un vilkšanas darbiem, jābalstās uz konkrētā
velkoņa vai bagarkuģa darbības laiku finanšu gadā, nevis
uz radīto ienākumu līmeni, Polijas iestādes iebilda, ka
darbība laika sasaistīšana ar iespēju aplikt konkrēto
darbību ar tonnāžas nodokli ne vienmēr atspoguļos šīs
darbības izmantošanu gada laikā.

(55)

Polijas iestādes uzskata, ka atbilstošāk būtu saglabāt
pašreizējos risinājumus, t. i., pamatoties uz to, cik liels
ir ar tonnāžas nodokli aplikto darbību procentuālais
apjoms no kopējā ieņēmumu apjoma, jo šādos gadījumos
var pārbaudīt nodokļa maksātāja grāmatvedības datus.
Polijas iestādes apgalvo, ka šāds risinājums ir vienkāršāks
gan nodokļu maksātājam, gan nodokļu iestādēm un ka ar
šādu risinājumu var izskaust to, ka tonnāžas nodokli
neatļauti piemēro minētajām darbībām, pat ja nepiecie
šamie nosacījumi nav ievēroti.

(56)

Tomēr, kā minēts šā lēmuma 20. apsvērumā, atsaucoties
uz bažām, kas minētas Komisijas lēmumā sākt oficiālu
izmeklēšanas procedūru, 2009. gada 25. februāra vēstulē
Polijas iestādes ir apņēmušās mainīt tonnāžas nodokļa
shēmu, ieviešot kritēriju, ka tonnāžas likumu var attie
cināt uz vilkšanu un bagarēšanu tikai tad, ja vismaz 50 %
no darbības laika finanšu gadā katrs velkonis vai bagar
kuģis sniedz pakalpojumus, kas uzskatāmi par jūras
transportu.

Turklāt Polijas iestādes iebilda, ka, liedzot kuģu īpašnie
kiem, kas ir fiziskas personas, iespēju atskaitīt sociālās
apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas
attiecīgi no tonnāžas nodokļa bāzes un summas, var
rasties kuģu īpašnieku juridiskās un tiesiskās situācijas
diferencēšana atkarībā no tā, vai līdztekus darbībām, ko
apliek ar tonnāžas nodokli, tie gūst citus ienākumus,
piemēram, ar nomas vai darba attiecību palīdzību.

Tonnāžās nodokļa shēmas attiecināšana
uz tehnisko administrēšanu un apkalpes
administrēšanu, kā arī uz laiku vai reisu
fraktētiem kuģiem
(57)

(52)

Polijas iestādes skaidroja, ka atskaitījumu sistēma attiecas
tikai uz tām personām, kas ir iesaistītas shēmai atbilstīgā
saimnieciskā darbībā, nevis uz jūrniekiem, kurus šīs
personas nodarbina.

(53)

Tomēr, kā norādīts šā lēmuma 17. apsvērumā, ar
2009. gada 25. februāra vēstuli Polijas iestādes ir apņē
mušās mainīt tonnāžas nodokļa shēmu, svītrojot no
Tonnāžas nodokļa likuma iespēju atskaitīt sociālās apdro
šināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas, ja kuģa

10.4.2010.

Lēmumā sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru Komisija
skaidroja, ka tonnāžas nodoklis attiecināms tikai uz
tiem kuģiem, kuriem kuģa īpašnieks nodrošina vai nu
kuģa apkalpes administrēšanu un tehnisko administrē
šanu, vai kuģa komerciālu administrēšanu, ja minēto
kuģu tonnāža vairāk kā četras reizes nepārsniedz to
kuģu tonnāžu, kuriem īpašnieks veic minētās trīs funk
cijas – kuģa tehnisko administrēšanu, apkalpes adminis
trēšanu un komerciālo administrēšanu. Polijas iestādes
iebilda, ka tonnāžas nodokļa sistēma veidota, pamatojo
ties uz Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu
(turpmāk
tekstā
–
jūras
transportam (36)

(36) OV C 13, 17.1.2004., 3. lpp.

10.4.2010.
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pamatnostādnes), kurās nav šādu sīki izstrādātu nosacī
jumu, kas tādējādi nebija jāietver Tonnāžas nodokļa
likuma noteikumos.
(58)

Runājot par uz laiku vai reisu fraktētiem kuģiem, kā
norādīts šī lēmuma 35. apsvērumā, Polijas iestādes
skaidro, ka uz tiem neattiecina tonnāžas nodokli.
Prasības attiecībā uz stratēģisko
komerciālo administrēšanu

(59)

(60)

kuģa īpašnieka vai galvenā mītnes vai filiāles atrašanās
vieta ir Eiropas Savienības dalībvalstī (var iekļaut
Polijas kuģu reģistra Pastāvīgajā kuģu reģistrā pēc
īpašnieka pieteikuma).

(63)

Polijas iestādes skaidroja, ka ārvalstnieki, kas ir dalībvalstu
un EEZ valstu piederīgie, var uzsākt un veikt uzņēmēj
darbību, pamatojoties uz tādiem pašiem principiem kā
Polijas uzņēmēji. Turklāt pilsoņi, kas nav no ES/EEZ
dalībvalsts, arī var uzsākt un veikt uzņēmējdarbību,
pamatojoties uz tādiem pašiem principiem kā Polijas
pilsoņi, ja viņi likumīgi uzturas Polijā. Turklāt ārvalstu
uzņēmēji (ārvalstnieki, kas veic uzņēmējdarbību ārvalstīs)
var uzsākt uzņēmējdarbību, nodibinot filiāles un pārstāv
niecības Polijā (saskaņā ar Uzņēmējdarbības brīvības
likumu).

(64)

Filiāle ir atsevišķa un organizatoriski autonoma uzņēmēj
darbība, ko uzņēmējs veic ārpus mītnes vietas vai uzņē
mējdarbības galvenās vietas. Polijas iestādes apgalvoja, ka
ārvalstu uzņēmuma filiāles nodibināšana nav sarežģīta un
ka ārvalstu uzņēmējam nav jānodrošina atbilstība sīki
izstrādātiem nosacījumiem. Pārstāvniecības var veikt
vienīgi darbības, kas saistītas ar ārvalstu uzņēmuma
reklāmu un tirdzniecības veicināšanu.

(65)

Runājot par Komisijas iepriekšējo novērtējumu, kurā
konstatēts, ka tonnāžas nodokļa shēmas stratēģiskās un
komerciālās administrēšanas nosacījumi rada potenciālus
ierobežojumus filiāļu veidošanai un varētu izraisīt de facto
diskriminācijas problēmas un ierobežot tiesības veikt
uzņēmējdarbību, Polijas iestādes, pamatojoties uz iepriekš
minēto, iebilda, ka šāds secinājums ir nepamatots un nav
balstīts uz spēkā esošajiem tiesību aktiem.

un

Attiecībā uz prasībām, kas aprakstītas lēmumā par proce
dūras uzsākšanu saistībā ar stratēģisko un tehnisko admi
nistrēšanu, par to, ka faktiski visi galvenie lēmumi
jāpieņem Polijā un ka augstākā līmeņa vadošajam perso
nālam, galvenajai mītnei, direktoru padomei un operatīvā
darba valdei jāatrodas Polijā, Polijas iestādes apgalvoja, ka
šīs prasības neizriet no Tonnāžas nodokļa likuma notei
kumiem. Saskaņā ar Polijas iestāžu nostāju, Tonnāžas
nodokļa likuma noteikumi neparedz stratēģiskā un
komerciālās administrēšanas novērtējumu (pārbaudi).
Iestādes paskaidroja, ka nosacījumi attiecībā uz stratē
ģisko un komerciālo administrēšanu ir alternatīvi, nevis
kumulatīvi. Citiem vārdiem sakot, jāizpilda tikai viens no
šiem trim faktoriem: (i) vai nu visi galvenie lēmumi
jāpieņem Polijā (komerciālā administrēšana un stratēģiskā
administrēšana), vai (ii) galvenajai mītnei vai (iii) vado
šajam personālam jāatrodas Polijā.

(61)

Tādēļ Polijas iestādes uzskata, ka, lai uzņēmumus apliktu
ar Polijas tonnāžas nodokli, uzņēmumiem nav jādarbojas
tikai Polijā, tiem drīkst būt uzņēmums citā
Savienības/EEZ valstī.

(62)

Attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību Polijas
iestādes skaidroja, ka kuģu īpašnieks var būt arī ārvalstu
uzņēmējs (37), kas Polijā nodarbojas ar saimnieciskām
darbībām, kas apliekamas ar tonnāžas nodokli. Iestādes
apgalvoja, ka Polijas Kuģu reģistrā iespējams reģistrēt
Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai ES dalībvalsts
reģistrētai juridiskai personai piederošu kuģi, kā arī kuģi,
ja:
— vismaz puse no tā pieder dalībvalsts pilsonim vai
dalībvalstī reģistrētai juridiskai personai ar nosacī
jumu, ka kuģa īpašnieka dzīves vieta vai galvenās
mītnes vai filiāles atrašanās vieta ir dalībvalsts (var
iekļaut Polijas kuģu reģistra Pastāvīgajā kuģu reģistrā
pēc visu līdzīpašnieku pieteikuma),
— tas pieder kapitāla sabiedrībai, kas reģistrēta ārvalstīs
un kurā Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai
Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai juridiskai
personai pieder akciju kapitāls, ar nosacījumu, ka

(37) 2004. gada 2. jūlija Polijas likuma par saimnieciskās darbības
brīvību normu izpratnē, Tiesību aktu vēstnesis Nr. 173/1807, ar
grozījumiem.
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Princips “Visu vai neko”
(66)

Saistībā ar shēmā paredzēto nodokļa piecu gadu periodu
Polijas iestādes uzsvēra, ka pamatnostādnēs nav nosacī
jumu par šādiem periodiem.

(67)

Turklāt, nosakot, ka tonnāžas nodokļa periods ir 5 gadi,
ir iespējams panākt, ka ātrāk izjūtams tiesību akta
iespaids, piemēram, Polijas kuģu īpašniekiem piederošu
kuģu atgriešanās zem Polijas karoga, t. i., zem Eiropas
Savienības karoga.

(68)

Polija secināja, ka, ievērojot Polijas apņemšanos pēc
10 gadiem tonnāžas nodokļa shēmu kā atbalsta shēmu
Eiropas Komisijai iesniegt vēlreiz, tonnāžas nodokļa
perioda pagarināšana līdz 10 gadiem apgrūtinās pienā
cīgu ieviestās shēmas analīzi, kas jāpaveic, pirms shēmu
atkal iesniedz Komisijai.

L 90/22
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Kā minēts šā lēmuma 42. apsvērumā, vēlāk Polijas
iestādes apņēmās mainīt tonnāžas nodokļa shēmu, paga
rinot tonnāžas nodokļa periodu uzņēmumiem līdz
10 gadiem.

apkalpes un tehniskās administrēšanas uzņēmumu
tiesībām izmantot tonnāžas nodokļa režīmu vai citus
nodokļu režīmus.

5. IEINTERESĒTO PERSONU PIEZĪMES

6.3. Saderības novērtējums

(70)

Uz Oficiālajā Vēstnesī publicēto paziņojumu, kurā sniegts
2007. gada 11. decembra Komisijas lēmuma kopsavil
kums, ar 2007. gada 20. decembra vēstuli atsaucās
tikai viena ieinteresētā persona Bugsier Reederei- und
Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG (turpmāk tekstā –
Bugsier Reederei).

(71)

Pēc Bugsier Reederei domām, Polijas tonnāžas nodokļa
režīms nebūtu jāattiecina uz vilkšanu. Uzņēmums
uzskata, ka tas var radīt nopietnus konkurences izkropļo
jumus Eiropas vilkšanas sektorā.

(77)

— veicinātu kuģu reģistrēšanu vai pārreģistrēšanu dalīb
valstu reģistros,

6.1. Atbalsta esība saskaņā ar Līguma par ES darbību
107. panta 1. punktu

(73)

(74)

— sekmētu dalībvalstīs izveidoto jūrniecības nozares
klasteru konsolidāciju, saglabājot vispārēju flotes
konkurētspēju pasaules tirgos,

Saskaņā ar Līguma par ES darbību 107. panta 1. punktu
ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir
dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts
līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem
vai konkrētu preču ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido
tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Ar tonnāžas nodokļa shēmu Polijas iestādes, izmantojot
valsts resursus, nodrošina priekšrocību, pazeminot uzņē
muma ienākuma nodokli vai iedzīvotāju ienākuma
nodokli, kas pretējā gadījumā šai nozarei būtu jāmaksā,
un tādējādi izrāda pretimnākšanu atsevišķiem uzņēmu
miem, jo šis pasākums ir piemērojams tikai jūras trans
porta nozarē. Šādas priekšrocības draud izkropļot konku
renci un var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo
šādas kuģošanas darbības parasti veic pasaules tirgū, kurā
konkurē uzņēmumi no citām dalībvalstīm.
Tādēļ Komisija uzskata, ka paziņotā shēma ir kvalificē
jama kā valsts atbalsts Līguma par ES darbību 107. panta
1. punkta nozīmē.

— saglabātu un uzlabotu prasmes jūrniecības jomā, kā
arī ES/EEZ jūrniekiem nodrošinātu darba vietas un
sekmētu to izveidi, un

— veicinātu jaunus pakalpojumus īso jūras pārvadājumu
jomā saskaņā ar Kopienas Transporta politikas balto
grāmatu.

(78)

Pamatnostādņu 3.1. iedaļas piektajā apakšpunktā
tonnāžas nodokļa shēmas īpaši pieminētas kā fiskālo
pasākumu piemērs, kas “sekmē kvalitatīva darbaspēka
nodarbināšanu jūrniecības nozares sauszemes darbībās”
un tādējādi ir uzskatāmas par saderīgām ar iekšējo tirgu.

(79)

Tomēr pamatnostādnes nosaka konkrētus kritērijus, lai
šādas shēmas būtu saderīgas ar iekšējo tirgu.

(80)

Kritēriji ir apskatīti lēmumā par procedūras uzsākšanu,
un Komisija izteica šaubas par vairākiem no tiem. Komi
sija ir sniegusi galīgo novērtējumu par katru kritēriju.

6.2. Novērtējuma juridiskais pamats
(75)

(76)

Saskaņā ar Līguma par ES darbību 107. panta 3. punkta
c) apakšpunktu, atbalstu, kas veicina konkrētu saimnie
cisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības jomu attīs
tību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz
tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām inte
resēm, un tādējādi tas sniedz iespējamo pamatojumu
atbrīvojumam no vispārējā valsts atbalsta aizlieguma,
var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šajā gadījumā
Komisija uzskata, ka LESD 107. panta 3. punkta
c) apakšpunkts ir piemērots juridiskais pamats paziņotajai
atbalsta shēmai.
Jo īpaši ir jāizskata atbalsts par labu jūrniecības nozarei,
ņemot vērā pamatnostādnes, tostarp Kuģu administrē
šanas pamatnostādnes, kas paredz noteikumus par kuģu

Pamatnostādnēs izklāstīti nosacījumi, ar kādiem dalībval
stis drīkst izveidot konkrētas valsts atbalsta shēmas jūras
pārvadājumu nozares atbalstam, lai īstenotu šādus vispā
rējus mērķus:

— uzlabotu jūras pārvadājumus, lai tie būtu droši, efek
tīvi un videi draudzīgi,

6. PASĀKUMA NOVĒRTĒJUMS

(72)

10.4.2010.

6.4. Fizisku personu tiesības piemērot tonnāžas
nodokli; veselības apdrošināšanas iemaksu un
sociālās apdrošināšanas iemaksu atskaitīšana attiecīgi
no tonnāžas nodokļa summas un nodokļa bāzes, ja
tonnāžās nodokli maksā fiziska persona
(81)

Lēmumā uzsākt oficiālu izmeklēšanas procedūru Komisija
apšaubīja, vai tonnāžas nodoklis būtu jāpiemēro fiziskām
personām. Pamatnostādņu 3.1. iedaļas ceturtajā

10.4.2010.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

apakšpunktā noteikts, ka “par valsts atbalstu uzskatāma
sistēma, kad parasto uzņēmuma ienākuma nodokļa
sistēmu aizstāj ar tonnāžas nodokli” (38). Praksē fiziskas
personas apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, nevis
uzņēmuma ienākuma nodokli. Turklāt tonnāžas nodokļa
shēmas, ko līdz šim apstiprinājusi Komisija, attiecās uz
uzņēmuma ienākuma nodokļa sistēmu aizstāšanu ar
tonnāžas nodokļa shēmām.

(82)

Tomēr Komisija pieņem zināšanai, ka pamatnostādnes
neattiecas tikai uz juridiskām personām, bet ietver visas
iespējamās struktūras, kas veic jūras pārvadājumus.
Pamatnostādņu 2.1. iedaļas pirmajā apakšpunktā ir
noteikts, ka “Pamatnostādnēs atbalsta saņēmējus nešķiro
ne pēc to juridiskā statusa (uzņēmumi, personālsabied
rības vai fiziskas personas), ne pēc īpašumtiesībām
(valsts vai privātām), un ar terminu “uzņēmums” saprot
jebkāda veida juridiskas vai fiziskas personas.” (38) Turklāt
tas atbilst ES konkurences tiesību aktu principiem, kas
attiecas uz uzņēmumiem neatkarīgi no to juridiskās
formas.

(83)

Turklāt, tā kā nodokļa bāzes aprēķins ir vienāds un attie
cīgi piemēro vienādu 19 % likmi, fiziskām un juridiskām
personām nepiemēro atšķirīgu attieksmi.

(84)

Tādēļ nav iemesla saskaņā ar pamatnostādnēm atšķirīgi
izturēties pret fiziskām personām, un Komisijas šaubas
attiecībā uz šo aspektu ir mazinājušās.

(85)

(86)

Turklāt fiziskas personas nedrīkstēs vēl vairāk samazināt
maksājamo tonnāžas nodokli (līdz pat līmenim, kad
nodoklis nav jāmaksā), jo saskaņā ar Polijas iestāžu
apņemšanos fiziskas personas nevarēs atskaitīt sociālās
apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas
attiecīgi no tonnāžas nodokļa summas un bāzes. Tādējādi
tonnāžas nodokļa maksājumu līmenis visām struktūrām,
kam šis nodoklis piemērojams, būs vienāds neatkarīgi no
to juridiskās formas (fiziskas vai juridiskas personas,
ārvalstu uzņēmēji u. c.).

Attiecībā uz iespēju fiziskām personām atskaitīt sociālās
apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas
attiecīgi no tonnāžas nodokļa summas un bāzes, Komi
sija ņem vērā Polijas iestāžu apņemšanos šo normu
svītrot no likuma. Šī apņemšanās attiecas arī uz juridi
skajām personām, kuras apliek ar iedzīvotāju ienākumu
nodokli. Komisija atzinīgi vērtē minēto apņemšanos, jo
minētā iespēja būtu pretrunā ar tonnāžas nodokļa būtību
(ar abstrakto peļņu aizstājot parasto peļņu, kas iegūta
atskaitot faktiskās izmaksas no ieņēmumiem) un sniegtu
nepamatotas priekšrocības. Tas ļautu radīt arī nepama
totu nevienlīdzīgu attieksmi pret fiziskām un juridiskām
personām.

(38) Autora izcēlums.

(87)
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Turklāt Komisija uzskata, ka Tonnāžas nodokļa likuma
2. panta 3. punktā minētā valsts un ārvalstu struktūru
definīcija nerada bažas par iespējamu diskrimināciju
struktūru starpā, jo tā nerada neizdevīgus apstākļus
ārvalstu struktūrām attiecībā uz Polijas tonnāžas nodokļa
shēmas piemērojamību.

6.5. Galvenās shēmai atbilstīgās darbības
(88)

Kā norādīts lēmumā par oficiālās izmeklēšanas proce
dūras uzsākšanu, Komisija uzskata, ka tonnāžas nodokļa
attiecināšana uz starptautisko kravas un/vai pasažieru
jūras transportu atbilst pamatnostādnēm.

(89)

Turklāt attiecībā uz kravas un/vai pasažieru transportē
šanas darbību iekļaušanu tonnāžas nodokļu shēmā Komi
sija norāda, ka pamatnostādnes attiecas uz uzņēmumiem,
kas sniedz jūras transporta pakalpojumus, piemēram,
preču un pasažieru jūras pārvadājumus (39), tādēļ pamat
nostādņu nozīmē tonnāžas nodoklis ir piemērojams
vienīgi pasažieru un/vai kravas transportam. Attiecībā
uz glābšanas operācijām uz jūras Komisija uzskata, ka
saskaņā ar lēmumu pieņemšanas praksi (40) šādiem pakal
pojumiem būtu jāpiemēro tonnāžas nodoklis, tā kā tie ir
netieši un tieši saistīti ar jūras pārvadājumiem.

(90)

Attiecībā uz vilkšanu pamatnostādņu 3.1. iedaļas četrpad
smitais apakšpunkts nosaka, ka “vilkšana” pamatnostādņu
darbības jomā ietilpst tikai tad, ja attiecīgā gada laikā no
velkoņa kopējā faktiski paveiktā darba vismaz 50 % ir
“jūras transports”. Dīkstāves laiku var proporcionāli
iekļaut tajā velkoņa faktiski veiktā darba daļā, kas uzska
tāma par “jūras transportu”.

(91)

Attiecībā uz bagarēšanu pamatnostādņu 3.1. iedaļas
16. apakšpunkts nosaka: “Tomēr uzņēmumiem var
piemērot nodokļu atvieglojumus (piemēram, tonnāžas
nodokli) par tiem bagariem, no kuru kopējā darba laika
gadā vismaz 50 % ir “jūras transports”, tas ir, iegūto
materiālu tāljūras transports, atbalstu piemērojot tikai
jūras transporta darbībām.”

(39) Skatīt Pamatnostādņu 2. iedaļas trešo apakšpunktu, kā arī Padomes
1986. gada 22. decembra Regulu (EEK) Nr. 4055/86, ar ko brīvas
pakalpojumu sniegšanas principu piemēro jūras pārvadājumiem
starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm (OV
L 378, 31.12.1986., 1. lpp.); un Padomes 1992. gada 7. decembra
Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz
jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras
kabotāža) (OV L 364,12.12.1992., 7. lpp.).
(40) Skatīt šādus dokumentus: Valsts atbalsts N 330/05 – Lietuva –
Atbalsts kuģniecības uzņēmumiem – Tonnāžas nodokļa shēma,
kas pieņemta 19.7.2006. (OV C 90, 25.4.2007., 11. lpp.); Valsts
atbalsts N 114/04 – Itālija – Tonnāžas nodokļa shēma jūras trans
portam, kas pieņemta 20.10.2004. (OV C 136, 3.6.2005., 42. lpp.).
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Jāņem vērā, ka līdz ar grozījumiem attiecībā uz vilkšanu
un bagarēšanu, ko Polijas iestādes apņēmušās izdarīt
Tonnāžas nodokļa likumā (41), tonnāžas nodokļa piemē
rojamība velkoņiem vai bagarkuģiem būs atkarīga no tā,
vai vismaz 50 % no kopējā darba laika gadā ir shēmai
atbilstīgas darbības, tādējādi pilnībā saskaņojot šo prasību
ar pamatnostādņu noteikumiem.

Turklāt attiecībā uz bagarēšanu tonnāžas nodokļa shēmā
(Tonnāžas nodokļa likuma 3. panta 1. punkta ceturtais
ievilkums) piemēro tādu bagarkuģu jūras transporta
darbību definīcija, t. i., iegūto materiālu jūras transports,
kas atbilst pamatnostādnēs minētajai definīcijai. Tāpēc
Komisija uzskata, ka atbilstības kritēriji attiecībā uz baga
rēšanu atbilst pamatnostādnēm.

(94)

Tomēr attiecībā uz vilkšanu “nosacījums, ka vismaz 50 %
no velkoņa gada laikā faktiski paveiktā [darba laika] (42)
sastādīja vilkšanas pakalpojumi, kuros neietilpst vilkšana
uz ostu, no tās un ostas teritorijā” (Tonnāžas nodokļa
likuma 3. panta 1. punkta otrais ievilkums) dažos
aspektos neatbilst pamatnostādnēm.

(95)

Šis noteikums patiešām pilnībā izslēdz vilkšanu no ostas,
uz to vai ostas teritorijā, kas ir saskaņā ar pamatnos
tādnēm (43). Tomēr nevar izslēgt, ka citiem vilkšanas
pakalpojumiem, piemēram, vilkšanai iekšējos ūdeņos vai
vilkšanai, nesasniedzot ostu, var piemērot tonnāžas
nodokli. Tas ir pretrunā ar pamatnostādņu noteikumiem,
kas nosaka, ka tonnāžas nodoklis piemērojams tikai tām
velkoņu darbībām, kas uzskatāmas par “jūras transportu”,
piemēram, preču vai pasažieru jūras pārvadājumiem. Lietā
Komisija pret Grieķiju (44) tiesa paskaidroja, ka “lai gan
vilkšana ir pakalpojums, ko parasti sniedz pret atlīdzību,
to principā neveido tiešie pasažieru un kravas pārvadā
jumi pa jūru. Drīzāk tā ir palīdzība kuģim, urbšanas
ierīcei, platformai vai bojai vai to pārvietošana. Velkonis,
kas palīdz kuģim (..), sniedz palīdzību šim kuģim, kurš
pārvadā pasažierus vai kravu, bet tas pats nav pārvadātājs
kuģis” (45).

(96)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neiebilst iespējai
velkoņiem piemērot tonnāžas nodokli, ja vismaz 50 %
no velkoņa gada laikā faktiski paveiktā darba laika
sastāda vilkšanas pakalpojumi, kas uzskatāmi par jūras
transportu.

(41) Skatīt šā lēmuma 20. apsvērumu.
(42) Šis teksts ir tādā formā, kā Polijas iestādes paredzējušas grozījumus.
(43) Konkrētāk, pamatnostādņu 3.1. iedaļas četrpadsmitais apakšpunkts,
kurā noteikts, ka: “par “jūras transportu” cita starpā neuzskata vilk
šanu, ko veic ostās, vai palīdzību pašpiedziņas kuģiem nokļūt ostā”.
(44) 2007. gada 11. janvāra spriedums lietā C-251/04.
(45) Sal. ar sprieduma 31. punktu.
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6.6. Administrēšana
Tehniskā un apkalpes administrēšana
(97)

Attiecībā uz tehnisko un apkalpes administrēšanu Komi
sijai jāpārliecinās, vai Polijas tonnāžas nodokļa shēma
atbilst visām Kuģu administrēšanas pamatnostādņu
prasībām. Šajā kontekstā Komisijai ir šādas piezīmes.

(98)

Pirmkārt, attiecībā uz prasībām, kas paredz, ka kuģu
administrēšanas uzņēmumiem jāsniedz ieguldījums Savie
nības ekonomikā un nodarbinātībā (pamatnostādņu
5.1. iedaļa) un ka jābūt saiknei starp pārvaldāmajiem
kuģiem un Savienību (pamatnostādņu 5.2. iedaļa), Polijas
iestādes ir apņēmušās Polijas Tonnāžas nodokļa likumā
paredzēt, ka kuģu administrēšanas darbības jāveic ES teri
torijā un ka darbā uz sauszemes vai uz kuģiem jāizmanto
galvenokārt Savienības pilsoņi. Turklāt par Savienībai
nepiederošu kuģu administrēšanu nevar pretendēt uz
tonnāžas nodokļa shēmas priekšrocībām. Tādēļ Komisija
uzskata, ka 5.1. un 5.2. iedaļā minētie Kuģu administrē
šanas pamatnostādņu nosacījumi ir izpildīti.

(99)

Otrkārt, Komisija atzīst, ka Polija ir Starptautiskās Jūrnie
cības organizācijas dalībvalsts un ka tā ir pievienojusies
visām attiecīgajām starptautiskajām konvencijām, iestrā
dājot tās valsts tiesību aktos. Turklāt Polija pilda visas
savas saistības attiecībā uz ES tiesībām. Līdz ar to Komi
sija uzskata, ka tonnāžas nodokļa shēma atbilst starptau
tiskiem un Eiropas standartiem, kā minēts Kuģu adminis
trēšanas pamatnostādņu 5.3. iedaļā.

(100) Treškārt, Komisija uzskata, ka nosacījums, kas paredz, ka

kuģu administratoriem jānodrošina kuģošana zem Polijas
karoga, ir pilnībā saskaņā ar Kuģu administrēšanas
pamatnostādņu 5.4. iedaļu.

(101) Ceturtkārt, Komisija norāda, ka, neskatoties uz to, ka

Polijas tonnāžas nodokļa shēmu piemēros kuģu adminis
tratoriem, kas veic “pilnīgu administrēšanu”, t. i., tiem,
kas vienlaikus veic apkalpes un tehnisko administrēšanu,
tā kā šādi administratori veic arī apkalpes administrēšanu,
konkrētās prasības, kas minētas Kuģu administrēšanas
pamatnostādņu 6. iedaļā, attiecināmas arī uz tiem. Šīs
prasības ir saistītas ar jūrnieku apmācību, kā arī ar sociālo
apstākļu uzlabošanu.
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(102) Šajā sakarā Komisija atzīst, ka Polijas iestādes ir apņē

mušās pieprasīt katram jūrnieku darba devējam – kuģa
īpašniekam vai kuģa administrēšanas uzņēmumam –
nodrošināt
atbilstību
konkrētiem
noteikumiem
2006. gada Konvencijā par darbu jūrniecībā (46). Tādēļ
Polijas tonnāžas nodokļa shēma ir saskaņā ar apkalpes
administratoriem uzliktajām saistībām, kas minētas Kuģu
administrēšanas pamatnostādņu 6. iedaļā.

(103) Ņemot

vērā iepriekšminēto, Komisija secināja, ka
tonnāžas nodokļa likuma prasības attiecībā uz adminis
trēšanas uzņēmumiem atbilst Kuģu administrēšanas
pamatnostādnēm.
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(109) Polijas iestādes paskaidroja, ka tonnāžas nodokli varēs

piemērot tikai operatoriem, kas vienlaikus veic komer
ciālo administrēšanu, tehnisko administrēšanu un
apkalpes administrēšanu konkrētam fraktētajam kuģim.
Komisijai ir saprotams, ka tonnāžas nodoklis ir piemēro
jams tikai uz berbouta pamata fraktētiem kuģiem, kas ir
vienīgie fraktētie kuģi, attiecībā uz kuriem veic visas trīs
funkcijas. Tāpēc tai nav iebildumu par tonnāžas nodokļa
piemērošanu uz berbouta pamata fraktētiem kuģiem, tā
kā tonnāžas nodokļa shēmas vajadzībām šie kuģi ir
uzskatāmi par īpašnieka kuģiem.

6.7. Ierobežojoši pasākumi
(110) Komisija apstiprina lēmumā sākt oficiālu izmeklēšanas

Stratēģiskā un komerciālā administrē
šana
(104) Komisija pieņem zināšanai Polijas iestāžu skaidrojumus

par stratēģiskās un komerciālās administrēšanas nosacīju
miem (47) un apstiprina, ka tonnāžas nodokļa shēmā
minētie nosacījumi par šo administrēšanu patiesi ir alter
natīvi, nevis kumulatīvi. Tādējādi, lai piemērotu tonnāžas
nodokli, jāizpilda viens no šiem trim noteikumiem:
(i) visus galvenos lēmumus pieņem Polijā vai (ii) galvenā
mītne atrodas Polijā vai (iii) vadošais personāls atrodas
Polijā.

(105) Līdz ar to, lai uzņēmumi varētu piemērot Polijas

tonnāžas nodokli, tiem nav jāstrādā tikai Polijā, tiem
drīkst būt uzņēmums citā Savienības/EEZ valstī.

procedūru (48) minēto sākotnējo konstatējumu, ka ierobe
žojošie pasākumi attiecībā uz iekšējo darījumu pārbaudi,
balstoties uz godīgas konkurences principu, un atsevišķa
shēmai atbilstīgu un neatbilstīgu darbību grāmatvedība, ir
pietiekami, lai nepieļautu atvieglojumu piemērošanu ar
kuģniecību nesaistītām darbībām un neļautu izvairīties
no nodokļu nomaksas.

(111) Tādēļ Komisija vērtēs tikai šeit minētos noteikumus attie

cībā uz principu “visu vai neko”.

(112) Tonnāžas nodokļa tiesību akti nosaka, ka konkrētā shēma

visām shēmai atbilstīgām darbībām jāpiemēro visiem
uzņēmumiem, kurus apliek ar nodokli Polijā un kuri ir
daļa no uzņēmumu grupas.

(106) Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija uzskata, ka Polijas

tonnāžas nodokļa shēmā paredzētie stratēģiskās un
komerciālās administrēšanas nosacījumi neliegs citām
EK/EEZ valstīm izmantot Polijas tonnāžas nodokļa
priekšrocības. Turklāt šie apstākļi ir samērīgi ar īsteno
jamo mērķi, lai pārliecinātos, ka tonnāžas nodokļa uzņē
mumi atbilstoši pamatnostādnēm veicina saimniecisko
darbību un nodarbinātību Polijā.

(113) Šā lēmuma 39. apsvērumā skaidrotie noteikumi, kas

izstrādāti uzņēmumu apvienošanās gadījumiem, paredz,
ka jaunizveidotai kuģniecībai jāizvēlas tonnāžas nodoklis,
ja vienam no kuģu īpašniekiem, kurš ir apvienošanās
dalībnieks, bija jāmaksā tonnāžas nodoklis.

(114) Komisija uzskata, ka noteikumi par darbības pārtrauk

Fraktēti kuģi
(107) Komisija pieņem zināšanai Polijas iestāžu skaidrojumus

par prasībām, kas nosaka fraktētu kuģu ietveršanu
tonnāžas nodokļa shēmā.

šanu, kas uzņēmumiem ļauj piemērot tonnāžas nodokli
tikai pēc tam, kad pagājuši trīs fiskālie gadi, ir labi izstrā
dāti, lai nepieļautu “selektīvu izmantošanu”, proti, lai
uzņēmumi dažādos saimnieciskās darbības apstākļos
nevarētu izvēlēties maksāt uzņēmuma peļņas nodokli
vai tonnāžas nodokli atkarībā no tā, kura nodokļa
sistēma ir izdevīgāka.

(108) Šajā kontekstā Komisija apstiprina, ka atbilstoši pamat

nostādnēm tonnāžas nodokļa shēma neattiecas uz uzņē
mumiem, kas nodarbojas tikai ar kuģu fraktēšanu uz
laiku vai reisu.

(46) Iestrādāta ES tiesībās ar Padomes 2009. gada 16. februāra Direktīvu
2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociā
ciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF)
Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un
groza Direktīvu 1999/63/EK (OV L 124, 20.5.2009., 30. lpp.).
(47) Skatīt šā lēmuma 31.–34. apsvērumu.

(115) Turklāt Komisija norāda, ka apņemšanās grozīt tonnāžas

nodokļa shēmu, lai uzņēmumiem par kuģi būtu jāmaksā
tonnāžas nodoklis 10 gadus, atbilst esošajām Komisijas
apstiprinātajām tonnāžas nodokļa shēmām un tādējādi
kliedē bažas, kas paustas Komisijas lēmumā sākt oficiālu
izmeklēšanas procedūru.

(48) Skatīt iepriekš 102.–104. apsvērumu.
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(116) Visbeidzot, Komisija uzskata, ka izskatāmā tonnāžas

nodokļa shēma atbilst principa “visu vai neko” kritērijiem,
kas piemērojami shēmai atbilstīgām darbībām.

6.8. Atbilstība atbalsta griestiem

10.4.2010.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Atbalsts, ko Polija iecerējusi ieviest, balstoties uz Polijas
Tonnāžas nodokļa likumu, ir saderīgs ar iekšējo tirgu, ja tiek
ievēroti 2. panta nosacījumi.

(117) Pamatnostādņu 11. nodaļā norādīts, ka “saskaņā ar

3. līdz 6. nodaļu piešķirtā atbalsta (proti, tonnāžas
nodoklis, jūrnieku atbrīvošana no ienākumu nodokļa
un sociālajām iemaksām, atvieglojumi apkalpēm, ieguldī
jumu un reģionālais atbalsts) kopējais apjoms nedrīkst
pārsniegt no kuģniecības darbībām un no jūrniekiem
iekasējamo nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu
kopsummu”.

2. pants
Tonnāžas nodokli var piemērot vilkšanas darbībām, ja vismaz
50 % no velkoņa gada laikā faktiski paveiktā darba laika veido
vilkšanas pakalpojumi, kas uzskatāmi par jūras transportu.
3. pants

(118) Saskaņā ar Polijas iestāžu sniegto informāciju Polijā nav

atbalsta shēmas, kas šīs shēmas priekšrocības varētu
papildināt ar valsts atbalstu. Tādēļ Komisija uzskata, ka
pamatnostādņu 11. nodaļā minētos atbalsta griestus
ievēros.

Polijas pienākums ir divu mēnešu laikā pēc šā lēmuma paziņo
šanas informēt Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodro
šinātu tā izpildi.
4. pants
Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

6.9. Ziņojumi

Briselē, 2009. gada 18. decembrī

(119) Polijas iestādes piekrita sniegt Komisijai gada ziņojumus

par tonnāžas nodokļa shēmas īstenošanu un tās ietekmi
uz Savienībā reģistrētu floti un Savienības jūrnieku
nodarbinātību, kā norādīts pamatnostādņu 12. nodaļā
minētajās prasībās,

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja vietnieks
Antonio TAJANI
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LABOJUMI
Labojums Komisijas Lēmumā 2009/488/EK, Euratom (2009. gada 11. jūnijs) par saprašanās memoranda
noslēgšanu starp Eiropas Komisiju un Eiropas Kodolpētījumu organizāciju (CERN)
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 161, 2009. gada 24. jūnijs)
15. lappusē noslēguma formulējuma
tekstu:

“Šis lēmums sagatavots divos eksemplāros Briselē, 2009. gada 17. jūnijā

CERN vārdā –

Komisijas vārdā –

CERN padomes priekšsēdētājs

Komisijas loceklis

Torsten ÅKESSON

Janez POTOČNIK”

CERN ģenerāldirektors
Rolf-Dieter HEUER
lasīt šādi: “Šis lēmums sagatavots divos eksemplāros …, …

Eiropas Komisijas vārdā –

CERN vārdā –

…

…”

Abonementa cenas 2010. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 100 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + CD-ROM,
ikgadējs

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 200 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 770 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, CD-ROM, ikmēneša (apkopojošs)

22 oficiālajās ES valodās

EUR 400 gadā

ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – Publiskā iepirkuma līgumu
konkursi, CD-ROM, divi izdevumi nedēļā

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 300 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – Konkursi

valodā(-ās) saskaņā ar
konkursu(-iem)

EUR 50 gadā

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša, kas iznāk oficiālajās Eiropas Savienības valodās, abonements ir pieejams
22 valodās. Tajā ir L sērija (“Tiesību akti”) un C sērija (“Paziņojumi un informācija”).
Katrai valodas versijai nepieciešams atsevišķs abonements.
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005, kas publicēta 2005. gada 18. jūnija Oficiālajā Vēstnesī L 156,
Eiropas Savienības iestādes uz zināmu laiku nesaista pienākums visus tiesību aktus sagatavot īru valodā un tos
publicēt šajā valodā. Tādēļ Oficiālā Vēstneša izdevumus īru valodā var iegādāties atsevišķi.
Oficiālā Vēstneša pielikumu (S sērija – “Publiskā iepirkuma līgumu konkursi”) var abonēt 23 oficiālo valodu versijās
vienā daudzvalodu CD-ROM formātā.
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša abonentiem ir tiesības saņemt dažādus Oficiālā Vēstneša pielikumus bez
papildu samaksas. Abonentus informē par pielikumiem ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iekļautiem
paziņojumiem lasītājiem.
CD-ROM formāts 2010. gada laikā tiks aizstāts ar DVD formātu.

Pārdošana un abonementi
Dažādus maksas periodiskos izdevumus, tādus kā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, var abonēt pie mūsu
komerciālajiem izplatītājiem. To saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) piedāvā tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Šajā vietnē iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, un tajā ir iekļauti
arī līgumi, tiesību akti, tiesu prakse un sagatavošanā esošie tiesību akti.
Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību, skatīt: http://europa.eu
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