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KOMISIJAS LĒMUMS
(1998. gada 7. septembris),
ar ko precizē summas, kuras noteiktas Regulā, ar ko paredz sīki izstrādātu īstenošanas kārtību Finanšu
regulas noteikumiem
(izziņots ar dokumenta numuru C(1998) 2581)

(98/539/EK, EOTK, Euratom)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Komisijas Regulu (Euratom, EOTK, EK) Nr. 3418/93
(1993. gada 9. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātu īstenošanas kārtību dažiem 1977. gada 21. decembra Finanšu regulas
noteikumiem (1), kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 97/594/EK,
EOTK, Euratom (2), un jo īpaši tās 145. pantu,

ir pilnvarota pārsniegt ECU 98 700 attiecībā uz iekārtu un piegāžu līgumiem, kuri nav saistīti ar zinātni vai tehniku (Regulas
(Euratom, EOTK, EK) Nr. 3418/93) 110. panta otrā ievilkuma b)
punkts), ir pilnvarota minēto summu pārsniegt arī attiecībā uz
zinātniskām un tehniskām iekārtām, kā arī būvniecības līgumiem,
kas saistīti ar pētniecības un tehnoloģijas attīstību (110. panta pirmais ievilkums),

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

tā kā Eiropas patēriņa cenu indekss (EPCI) bija 98,6
1995. gada decembrī un 100,7 1996. gada decembrī;

1. pants

tā kā Lēmuma 97/594/EOTK, EK, Euratom 1. pants būtu jāgroza,
lai parādītu, ka Pasūtījumu un līgumu padomdevēja komiteja, kas

Fiksētās summas, kas noteiktas Regulā, ar ko paredz sīki izstrādātu
īstenošanas kārtību dažiem Finanšu regulas noteikumiem, precizē,
kā norādīts turpmāk, un piemēro no 1998. gada 1. janvāra:
(ECU)

Ikgadējā indeksācija

Grāmatvedis
Grāmatveža palīgs
Avansu pārziņi

1997. gada
1. janvāris

1998. gada
1. janvāris

131
87
44

134
89
45

(31. panta pirmais ievilkums)
(31. panta otrais ievilkums)
(31. panta trešais ievilkums)

2. pants
Lēmuma 97/594/EK, EOTK, Euratom 1. pantā atsauci uz “110. panta otrā ievilkuma b) punktu” aizstāj ar atsauci
uz “110. panta pirmo ievilkumu un otrā ievilkuma b) punktu”.
3. pants
Šis lēmums stājas spēkā publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
Komisijas grāmatvedis šo lēmumu paziņo pārējām Kopienas iestādēm un struktūrām.
Briselē, 1998. gada 7. septembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Erkki LIIKANEN

(1) OV L 315, 16.12.1993. Saskaņā ar Regulas (Euratom, EOTK, EK)
Nr. 3418/93 149. pantu stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.
(2) OV L 239, 30.8.1997., 54. lpp.

