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1. ĮŽANGA 

Visuotinės svarbos paslaugos yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Jos 
labai svarbios užtikrinant visos Sąjungos socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir 
gyvybiškai reikalingos darniam ES vystymuisi, t. y. didinant užimtumą, socialinę įtrauktį, 
skatinant ekonomikos augimą ir gerinant aplinkos kokybę. Lisabonos sutartimi visuotinės 
svarbos paslaugų vaidmuo neseniai sustiprintas iš dalies pakeičiant Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 14 straipsnį ir įtraukiant naują Protokolą Nr. 26. 

Nei viešieji, nei privatieji veiklos vykdytojai dažnai negali teikti visuotinės svarbos paslaugų 
ekonomiškai priimtinomis sąlygomis, negaudami finansinės paramos kompensacijos už 
viešąsias paslaugas pavidalu. SESV nustatytos valstybės pagalbos taisyklės tokioms 
kompensacijoms taikomos tuo atveju, kai visuotinės svarbos paslaugos laikomos ekonomine 
veikla. 2003 m. Teisingumo Teismas išaiškino, kad tokia kompensacija už visuotinės 
(bendros) ekonominės svarbos paslaugų (VESP) teikimą yra valstybės pagalba, nebent ji 
tikrai neviršija sumos, kurios reikėtų, kad būtų kompensuotos tik veiksmingo veiklos 
vykdytojo sąnaudos.  

Valstybėse narėse visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimo tvarka labai skirtinga. Ji 
skirtinga ir atskiruose sektoriuose, be to, ją veikia technologinė ir ekonominė pažanga, 
kultūros ir socialinės tradicijos. Taigi, laikui bėgant ji kinta.  

Siekdama valdžios institucijoms ir rinkos veiklos vykdytojams suteikti teisinį tikrumą dėl 
valstybės pagalbos taisyklių taikymo šioje srityje, 2005 m. Komisija priėmė keletą teisės 
priemonių, žinomų kaip VESP dokumentų rinkinys (toliau – rinkinys). Rinkinyje išsamiau 
paaiškintos aplinkybės, kuriomis valstybės pagalba VESP finansuoti yra suderinama su 
Sutartimi. Nuo tada Komisija priėmė nemažai sprendimų konkrečiose bylose. Ji taip pat teikė 
gaires per Sąveikiosios informacijos paslaugos sistemą1 ir Dažnai užduodamų klausimų 
dokumentą2, kurį neseniai atnaujino, išplėtė ir juo remdamasi parengė vadovą3.  

Šioje ataskaitoje pirmiausia nagrinėjamos pagrindinės dabartinės teisės sistemos 
sudedamosios dalys (2 skirsnis), toliau apibendrinama Komisijos patirtis, kurią ji nuo 2005 m. 
įgijo taikydama rinkinį skirtinguose sektoriuose (3 skirsnis). Galiausiai ataskaitoje nurodomi 
pagrindiniai klausimai, iškelti per didelio masto konsultacijas, t. y. 2008 ir 2009 m. 
valstybėms narėms teikiant ataskaitas ir 2010 m. rengiant bendrąsias konsultacijas su 
suinteresuotosiomis šalimis (4 skirsnis). 

                                                 
1 Interneto adresas – http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html. 
2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Dažnai užduodami klausimai, susiję su 2005 m. lapkričio 

28 d. Komisijos sprendimu dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai 
kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti 
bendros ekonominės svarbos paslaugas, ir Bendrijos bendrosiomis nuostatomis dėl valstybės pagalbos 
kompensacijos už viešąją paslaugą forma“, SEC(2007) 1516, 2007 m. lapkričio 20 d. 

3 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ES valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos 
taisyklių taikymo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, visų pirma visuotinės svarbos 
socialinėms paslaugoms, vadovas“, SEC(2010) 1545, 2010 m. gruodžio 7 d. 
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2. VISUOTINĖS EKONOMINĖS SVARBOS PASLAUGOS IR SUTARTYJE NUSTATYTOS 
VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖS 

2.1. Kompensacija už VESP – valstybės pagalba 

SESV 107 straipsnio 1 dalimi valstybės pagalba apskritai draudžiama: 

Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartys nustato kitaip, valstybės narės arba iš jos valstybinių 
išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų 
prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus 
rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. 

Šis valstybės pagalbos draudimas taikomas visuotinės svarbos paslaugoms, jei jas teikdama 
įmonė vykdo ekonominę veiklą4. Tačiau kol Teisingumo Teismas nepriėmė Altmark 
sprendimo5 (2003 m.), nebuvo visiškai aišku, ar valdžios institucijos skiriamai kompensacijai 
už VESP teikimą taikoma 107 straipsnio 1 dalis, taigi, ar tokia kompensacija yra valstybės 
pagalba. 

Teismas Altmark sprendimu nustatė, kad VESP srityje kompensacija nėra valstybės pagalba, 
jei ja paprasčiausiai kompensuojamos grynosios sąnaudos, patirtos vykdant tokius viešųjų 
paslaugų įsipareigojimus. Tačiau Teismas taip pat nustatė griežtas sąlygas, kuriomis siekiama, 
kad kompensacija neviršytų sąnaudų, kurias vykdydamas tokius įsipareigojimus patirtų 
veiksmingas paslaugų teikėjas. Siekiant įrodyti, kad kompensacija už VESP nėra valstybės 
pagalba, būtina tenkinti visus keturis Altmark kriterijus: 

• pirma, kompensaciją gaunanti įmonė privalo faktiškai vykdyti viešųjų paslaugų 
įsipareigojimus ir šie įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti; 

• antra, kriterijai, kuriais remiantis apskaičiuojama kompensacija, turi būti iš anksto 
objektyviai ir skaidriai nustatyti, kad nebūtų teikiamas ekonominis pranašumas 
kompensaciją gaunančiai įmonei, palyginti su konkuruojančiomis įmonėmis. 

• trečia, kompensacija negali viršyti sumos, būtinos visoms arba daliai viešųjų paslaugų 
įsipareigojimų vykdymo sąnaudų padengti, atsižvelgiant į pajamas ir pagrįstą pelną, gautą 
vykdant šiuos įsipareigojimus; 

• ketvirta, jei įmonė, kuriai pavesta vykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, konkrečiu 
atveju nėra pasirinkta viešojo pirkimo tvarka, kuria sudaromos sąlygos pasirinkti konkurso 
dalyvį, galintį teikti tas paslaugas mažiausia bendruomenei kaina, būtinos kompensacijos 
dydis turi būti nustatytas remiantis sąnaudų, kurias gerai valdoma ir turinti pakankamai 
išteklių vidutinė įmonė būtų patyrusi vykdydama tuos įsipareigojimus, analize, 
atsižvelgiant į atitinkamas pajamas ir pagrįstą pelną, gautą vykdant tuos įsipareigojimus. 

                                                 
4 Sąvoka „ekonominė veikla“ apibrėžta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje. Apskritai, 

pagal Teismo praktiką konkurencijos teisės srityje ekonominė veikla – tai bet kokia prekių ar paslaugų 
pardavimo veikla rinkoje, neatsižvelgiant į teisinę tokios veiklos organizavimo formą. Žr. 2006 m. 
liepos 11 d. Sprendimo FENIN prieš Komisiją, C-205/03 P, Rink. p. I-06295, 25 punktą. „Ekonominės 
veiklos“ ir „įmonės“ sąvokos taip pat aiškinamos 2009 m. kovo 5 d. Sprendime Kattner Stahlbau, C-
350/07, Rink. p. I-1513. 

5 2003 m. liepos 24 d Sprendimas Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg prieš 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rink. p. I-7747. 
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Po Altmark sprendimo Sąjungos teismai kompensacijos už VESP teikimą klausimą nagrinėjo 
dar keletą kartų. Pavyzdžiui, Bendrasis Teismas išaiškino, kad keturiomis Altmark sąlygomis 
siekiama tik nustatyti, ar kompensacija yra valstybės pagalba ar ne6, o finansinės 
kompensacijos, kuri neatitinka visų 4 sąlygų, suderinamumas tebevertinamas remiantis 
106 straipsnio 2 dalimi7. Jis taip pat išaiškino, kad ketvirtąja Altmark sąlyga nustatytas 
pagrindinis Altmark kompensacijos, palyginti su kompensacija, kuri laikoma valstybės 
pagalba, požymis – Altmark kompensacija turi neviršyti veiksmingos bendrovės (galinčios 
laimėti konkursą arba vidutinės gerai valdomos bendrovės) sąnaudų. Kitaip tariant, Altmark 
kompensacija – suma, reikalinga VESP teikti mažiausia bendruomenei kaina8. Tačiau rinkiniu 
leidžiama teikti valstybės pagalbą už VESP, kuria dengiamos bendrovės, kuriai pavesta teikti 
VESP, faktinės sąnaudos, neatsižvelgiant į jos veiksmingumo lygį9. Pirmosios instancijos 
teismas taip pat atmetė argumentą, kad Altmark jurisprudencija taikoma tik nuo sprendimo 
dienos pavestoms VESP10.  

Valstybės pagalbos draudimas pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį nėra absoliutus. Be 
aplinkybių, nurodytų bendrai taikomose Sutarties 107 straipsnio 2 ir 3 dalyse, SESV 
106 straipsnio 2 dalyje nustatyta speciali tik VESP taikoma išimtis11. Pagal 106 straipsnio 
2 dalį 

Įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, arba pajamų 
gaunančioms monopolinėms įmonėms Sutartyse nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos 
taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms 
patikėtų specialių uždavinių. Prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris 
prieštarautų Sąjungos interesams. 

Taigi, VESP neįmanoma apibrėžti kartą ir visiems laikams, ir valstybės narės šiuo klausimu 
turi didelę veiksmų laisvę. Tačiau Teisingumo Teismas išaiškino, kad SESV 106 straipsnio 
2 dalies tikslais ne bet kokia ekonominė veikla gali būti laikoma VESP. Taigi, „veika turi būti 
visuotinės ekonominės svarbos ir išsiskirianti ypatingomis savybėmis, palyginti su kitos 
ekonominės veiklos visuotine ekonomine svarba“12. Atsižvelgdama į šią teismo praktiką, 
Komisija jau praeityje pabrėžė, kad VESP yra ekonominė veikla, kuriai valstybės narės taiko 
konkrečius viešųjų paslaugų įsipareigojimus, naudodamos visuotinės svarbos kriterijų. Tokius 
įsipareigojimus valdžios institucijos turi nustatyti tada, kai mano, kad rinkos dalyviai tokių 
paslaugų apskritai neteikia arba teikia nepalankiomis sąlygomis13. Todėl sektoriuose, kuriuose 
VESP apibrėžtis nėra veikiama ar kitaip ribojama ES teisės aktais (pvz., konkretiems 
sektoriams taikomomis direktyvomis), valstybių narių laisvė apibrėžti VESP ribojama 

                                                 
6 2009 m. kovo 11 d. Sprendimas TF1 prieš Komisiją, T -354/052, Rink. p. II-00471, 130 punktas. 
7 Ten pat, 135 punktas. 
8 2008 m. vasario 12 d. Sprendimas BUPA prieš Komisiją, T-289/03, Rink. p. II-81, 246 ir 249 punktai.  
9 VESP sprendimo 11-oji konstatuojamoji dalis ir 5 straipsnio 2 dalis ir VESP bendrųjų nuostatų 

16 punktas. 
10 2008 m. vasario 12 d. Sprendimas BUPA prieš Komisiją, T-289/03, Rink. p. II-81, 158–160 punktai. 
11 Kita speciali su VESP sausumos transporto sektoriuje susijusi nuostata pateikiama SESV 93 straipsnyje. 
12 1991 m. gruodžio 10 d. Sprendimas Merci convenzionali porto di Genova SpA prieš Siderurgica 

Gabrielli SpA, C-179/90, Rink. p. I-5889, 27 punktas; 1997 m. liepos 17 d. Sprendimas GT-Link A/S 
prieš De Danske Statsbaner (DSB), C-242/95, Rink. p. I-4449, 53 punktas; 1998 m. birželio 18 d. 
Sprendimas Corsica Ferries France SA prieš Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop. 
arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl ir Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione, C-266/96, Rink. p. I-3949, 45 punktas. 

13 2000 m. Komisijos komunikatas „Europos bendros svarbos paslaugos“, OL C 17, 2001 1 19, p. 4–23, 
14 punktas. Žr. taip pat to paties komunikato II priedą. Žr. taip pat 2008 m. vasario 12 d. Sprendimo 
BUPA prieš Komisiją, T-289/03, Rink. p. II-81, 166, 169 ir 172 punktus. 



LT 5   LT 

Komisijos teise patikrinti, ar nepadaryta akivaizdžių klaidų. Komisija šia kompetencija 
naudojasi kontroliuojant Sąjungos teismams14.  

Tačiau Komisija turi išskirtinę kompetenciją vertinti, ar konkreti kompensacija už viešąsias 
paslaugas atitinka 106 straipsnio 2 dalyje nustatytus suderinamumo reikalavimus (Teisingumo 
Teismas gali atlikti teisminę peržiūrą). Priėmus Altmark sprendimą paaiškėjo, kad daugelis 
teikiamų kompensacijų už viešąsias paslaugas turėtų būti laikomos valstybės pagalba, todėl 
valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys paprašė pateikti gaires, kaip rengti valstybės 
pagalbos taisykles atitinkančias VESP schemas, ir paaiškinti, kaip Komisija praktiškai atliktų 
tokį vertinimą. Kaip minėta įžangoje, Komisija šį prašymą patenkino 2005 m. dokumentų 
rinkiniu (toliau – rinkinys)15. 

2.2. Rinkinys 

Rinkinį sudaro trys dokumentai – VESP sprendimas16, VESP bendrosios nuostatos17 ir 
Skaidrumo direktyva18. 

2.2.1. VESP sprendimas 

Pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį kiekviena valstybė narė, planuojanti teikti valstybės 
pagalbą, privalo pranešti apie ją Komisijai. Siūlomos pagalbos negalima teikti, kol Komisija 
nepriims sprendimo. 

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos tuo atveju, kai pavojus, jog suteikus 
pagalbą bus iškraipyta konkurencija, yra gana mažas, VESP sprendime nustatytos aplinkybės, 
kuriomis, taikant Sutarties 108 straipsnio 3 dalies reikalavimo išimtį, apie kompensaciją už 
VESP Komisijai pranešti nebūtina. VESP sprendimas taikomas, jei kompensacija už VESP, 
skiriama įmonėms, kurių metinė apyvarta prieš atskaitant mokesčius, įskaitant visą veiklą, yra 
mažesnė kaip 100 mln. EUR19 per dvejus finansinius metus iki tų metų, kuriais buvo pavesta 
teikti tas VESP, o metinė kompensacijos suma už šias paslaugas yra mažesnė kaip 
30 mln. EUR. 

Keleivių skaičiumi, o ne finansiniais apribojimais pagrįstos specialios ribos nustatytos 
susisiekimo oro bei jūrų transportu su salomis ir uostų bei oro uostų eksploatavimo atvejais. 
Šios ribos gali būti taikomos vietoj bendrųjų apyvarta ir kompensacijos suma grindžiamų ribų. 
VESP sprendimas sausumos transportui ir visuomeniniam transliavimui netaikomas. 

                                                 
14 Žr. 2005 m. birželio 15 d. Sprendimą Fred Olsen prieš Komisiją, T-17/02, Rink. p. II-2031; 2008 m. 

vasario 12 d. Sprendimo BUPA prieš Komisiją, T-289/03, Rink. p. II-81, 13 punktą; 2008 m. spalio 
22 d. Sprendimo TV 2/Danmark prieš Komisiją, T-309/03, Rink. p. II-2935, 95 punktą. 

15 Taip pat vadinamas „Altmark paketu“ arba „M. Monti ir N. Kroes paketu“. 
16 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies [dabar Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalis] taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už 
viešąją paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės 
svarbos paslaugas, OL L 312, 2005 11 29, p. 67. 

17 Bendrijos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma, 
OLC 297, 2005 11 29, p. 4. 

18 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2005/81/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 80/723/EEB dėl 
finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo bei dėl finansinio skaidrumo tam 
tikrose įmonėse, dabar kodifikuojama kaip 2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyva 2006/111/EB 
dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo 
tam tikrose įmonėse, OL L 318, 2006 11 17, p. 17. 

19 Kredito įstaigų atveju viršutinė riba yra 800 mln. EUR bendra balanso suma. 
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Kompensacijoms, kurios skiriamos VESP paslaugas teikiančioms ligoninėms ir socialinį 
būstą administruojančioms įmonėms, išimtis taikoma neatsižvelgiant į sumą. 

Vis dėlto, kad būtų taikomos šios išimtys, kompensacija už teikiamas VESP taip pat turi 
atitikti sąlygas, kurios išsamiai išdėstytos VESP sprendimo 4, 5 ir 6 straipsniuose ir kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad VESP teikėjui nebūtų mokama pernelyg didelė kompensacija.  

VESP sprendimo 4 straipsnyje nustatyta, kad VESP turi būti pavestos atitinkamai įmonei 
vienu ar keliais oficialiais dokumentais, kuriuose, be kita ko, turi būti nurodytas VESP 
įsipareigojimų pobūdis ir trukmė, kompensacijos apskaičiavimo, kontrolės ir peržiūros 
kriterijai ir priemonės kompensacijos permokai išvengti ir grąžinti.  

5 straipsnyje nustatyta, kad kompensacijos suma negali viršyti sumos, būtinos sąnaudoms, 
patiriamoms vykdant VESP įsipareigojimus, padengti, atsižvelgiant į atitinkamas pajamas ir 
pagrįstą pelną nuo nuosavo kapitalo, būtino tiems įsipareigojimams įvykdyti. Jame taip pat 
išsamiai išaiškinta, kaip reikėtų apskaičiuoti sąnaudas, pajamas ir pagrįstą pelną. 

Galiausiai 6 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi reguliariai tikrinti ir užtikrinti, kad 
įmonės negautų didesnės negu 5 straipsnyje numatyta kompensacijos sumos (tačiau nustatyta, 
kad galima nereikalauti nedelsiant grąžinti nedidelės kompensacijos permokos, o perkelti ją į 
kitus metus). 

Reikėtų pažymėti, kad šios taikymo sąlygos pagrįstos trimis pirmaisiais Altmark kriterijais, ir 
išsamiau išdėstyta, kaip juos taikyti praktiškai. Tačiau VESP sprendime nėra ketvirtąjį 
Altmark kriterijų atitinkančio reikalavimo – kad VESP teikėjas būtų pasirenkamas viešojo 
pirkimo tvarka arba jo sąnaudos būtų lyginamos su sąnaudomis, kurias patiria vidutinė gerai 
valdoma įmonė. 

2.2.2. VESP bendrosios nuostatos 

Apie valstybės pagalbą kompensacijos už teikiamas VESP pavidalu, kuri neatitinka VESP 
sprendimo sąlygų, būtina pranešti Komisijai, kad ši atskirai įvertintų jos suderinamumą. 
VESP bendrosiose nuostatose išvardytos sąlygos, kuriomis tokia pagalba gali būti laikoma 
suderinama su vidaus rinka.  

VESP bendrosiose nuostatose nustatytos suderinamumo sąlygos iš esmės yra tokios pačios 
kaip VESP sprendimo 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytos taikymo sąlygos20. Pagrindinis dviejų 
dokumentų skirtumas susijęs su įpareigojimo pranešti apie planuojamą valstybės pagalbą 
prieš ją įgyvendinant išimtimi. Kompensacija už VESP, atitinkanti šias sąlygas ir neviršijanti 
VESP sprendime nustatytų ribų, ar kompensacija už VESP, skiriama ligoninėms ar socialinį 
būstą administruojančioms įmonėms, yra suderinama ir apie ją pranešti nereikia. Tačiau 
siekiant, kad kompensacija už VESP teikimą, atitinkanti šias sąlygas, bet viršijanti VESP 
sprendime nustatytas ribas, būtų paskelbta suderinama, apie ją būtina pranešti Komisijai. 
VESP bendrosios nuostatos netaikomos sausumos, oro ir jūrų transportui ar visuomeniniam 
transliavimui. Vietoj jų taikomos šiems konkretiems sektoriams taikomos taisyklės. 

                                                 
20 Šiek tiek skiriasi nuostatos dėl kompensacijos permokos perkėlimo iš vienų metų į kitus, tačiau 

apskritai tiek VESP sprendime, tiek VESP bendrosiose nuostatose reikalaujama reguliariai tikrinti, kad 
būtų išvengta kompensacijos permokos, ir ribojamos jos perkėlimo galimybės. 
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2.2.3. Skaidrumo direktyva 

Iki 2005 m. galiojusioje Skaidrumo direktyvos redakcijoje buvo nustatyta, kad viešųjų 
paslaugų veiklos vykdytojai privalo turėti atskiras sąskaitas – vieną, skirtą VESP, už kurių 
teikimą jos gauna valstybės pagalbą, ir kitą, skirtą kitai veiklai. Trečioji VESP dokumentų 
rinkinio sudedamoji dalis – tai Skaidrumo direktyvos dalinis pakeitimas, kuriuo nustatyta, kad 
visos VESP, už kurias kokia nors valdžios institucija moka finansinę kompensaciją, turi būti 
apskaitomos atskirai, neatsižvelgiant į tai, ar ta valstybės kompensacija yra ar nėra valstybės 
pagalba. 

3. RINKINIO TAIKYMAS 

Altmark sprendimas taikomas tuo atveju, kai reikia nustatyti, ar tam tikra kompensacija už 
viešąsias paslaugas yra valstybės pagalba, neatsižvelgiant į susijusį ekonomikos sektorių. 
Tačiau Komisija, atlikdama suderinamumo vertinimą, daugeliu atvejų atsižvelgia į tam tikrų 
sektorių ypatumus ir jų reglamentavimą. Todėl tolesnis aprašymas, kaip valstybės pagalbos 
taisyklės taikomos VESP, pateikiamas pagal labiausiai susijusius sektorius. 

3.1. Transportas 

3.1.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai21 

2007 m. suteiktų transporto paslaugų bendroji pridėtinė vertė (BPV) bazinėmis kainomis – 
maždaug 500 mlrd. EUR (įskaitant saugojimą, sandėliavimą ir kitą pagalbinę veiklą), t. y. 
maždaug 4,6 % visos 27 ES valstybių narių BPV. Į šį rodiklį įtraukta tik bendrovių, kurių 
pagrindinė veikla – transporto (ir su transportu susijusių) paslaugų teikimas, BPV; 
savarankiškai organizuojama transporto veikla neįtraukta. Apskritai transporto pramonė 
sudaro 7 % ES BVP. 

2007 m. 27 ES valstybių narių transporto paslaugų sektoriuje dirbo daugiau kaip 9,2 mln. 
darbuotojų, t. y. 4,4 % visų dirbančiųjų. Beveik du trečdaliai (63 %) dirbo sausumos 
transporto (kelių, geležinkelių, vidaus vandenų) sektoriuje, 2 % – jūrų transporto, 5 % oro 
transporto ir 30 % aptarnavimo ir pagalbinės transporto veiklos sektoriuje (pvz., krovinių 
tvarkymas, saugojimas ir sandėliavimas, kelionių bei transporto agentūrų ir kelionių 
organizatorių veikla). 

3.1.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

Valstybės narės skiria daugybę lėšų, kad būtų teikiamos VESP transporto sektoriuje, kuriama, 
valdoma ir prižiūrima infrastruktūra. Sąjungos teisėje numatyta keletas mechanizmų, kuriais 
sudaromos sąlygos ir skatinama teikti tokias paslaugas. Tačiau valstybės narės privalo 
užtikrinti, kad viešasis finansavimas atitiktų taikytinas taisykles ir kad jį teikiant visų pirma 
būtų išvengta kompensacijos permokos ir konkurencijos iškraipymo. 

Teisinio reguliavimo sistema ir taikytinos taisyklės skiriasi atsižvelgiant į transporto rūšį. 
Viešojo keleivinio transporto sektoriuje viešųjų paslaugų įsipareigojimai nustatomi laikantis 

                                                 
21 Europos Komisija, ES energetikos ir transporto skaičiai, 2010 m. statistinių duomenų knygelės, 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. Šiame ir 
kituose skirsniuose nurodyti duomenys apie sektoriaus dydžius taip pat apima su VESP nesusijusią 
veiklą. 
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išsamių šiam sektoriui taikomų taisyklių. VESP bendrosios nuostatos ir VESP sprendimas 
šiam sektoriui netaikomi. Oro ir jūrų transporto sektoriuose taikomas tik VESP sprendimas, 
tačiau jis papildomas šiems sektoriams taikomomis taisyklėmis ir gairėmis. 

3.1.2.1. Sausumos transportas 

SESV 106 straipsnio 2 dalis sausumos transportui netaikoma. Tačiau 93 straipsnyje nustatyta, 
kad valstybės pagalba yra suderinama su Sutartimis, jei ji skirta transporto koordinavimo 
reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos 
sąvoka. Taigi, VESP sprendimas ir VESP bendrosios nuostatos sausumos transportui 
netaikomi. 

Naujasis Reglamentas dėl viešųjų keleivinio transporto paslaugų (Reglamentas 
Nr. 1370/200722) įsigaliojo 2009 m. gruodžio 3 d. Šiame reglamente nustatytos taisyklės, 
taikomos kompensacijoms už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą viešojo keleivinio 
transporto sektoriuje. Valstybės narės savo nuožiūra sprendžia, ar taikyti šį reglamentą vidaus 
vandenų keleiviniam transportui. Kol nebuvo įsigaliojusios naujosios taisyklės, Komisija 
vertindama suderinamumą taikė ankstesnes valstybės pagalbos taisykles, išdėstytas 
reglamentuose (EEB) Nr. 1191/69 ir Nr. 1107/70. Teismas Altmark sprendimais išaiškino, kad 
šiuose reglamentuose nustatytos valstybės pagalbos suderinamumo taisyklės23. 

Reglamente Nr. 1370/2007 nustatytas įpareigojimas sudaryti viešųjų paslaugų sutartį 
(išskyrus viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kuriais siekiama nustatyti tarifus visiems 
keleiviams arba tam tikrų kategorijų keleiviams ir kuriems taip pat gali būti taikomos 
bendrosios taisyklės). Jame atskiriamos viešųjų paslaugų sutartys, kurioms taikomos viešojo 
pirkimo taisyklės, išdėstytos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB, ir viešųjų paslaugų 
koncesijos. Pastaruoju atveju viešųjų paslaugų sutartis paprastai turėtų būti sudaroma viešojo 
konkurso tvarka, tačiau tai nėra visada privaloma. Visos viešųjų paslaugų sutartys ir 
kompensacijos laikantis tarifų nustatymo bendrųjų taisyklių turi būti nustatytos taip, kad būtų 
išvengta kompensacijos permokos, tačiau išsamesnių kriterijų, kaip reikėtų apskaičiuoti 
kompensaciją, šioje bendrojoje nuostatoje nėra. 

Reglamento 4 straipsnyje apie kompensacijas teigiama, kad jos turi neviršyti sumos, kurios 
reikia norint padengti viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymo grynąjį finansinį patirtų 
sąnaudų ir gautų pajamų rezultatą, atsižvelgiant į atitinkamus viešųjų paslaugų operatoriaus 
pasiimtas su tuo susijusius pajamas ir pagrįstą pelną. Be to, sąvoka „pagrįstas pelnas“ 
apibrėžta priedo 6 punkte, kaip tam verslo sektoriui atitinkamoje valstybėje narėje įprasta 
kapitalo grąžos norma, atsižvelgiant į viešųjų paslaugų operatoriaus dėl valdžios institucijos 
įsikišimo patiriamą riziką ar rizikos nebuvimą. 

3.1.2.2. Oro transportas 

Oro transporto sektoriuje Reglamentu Nr. 1008/200824 (toliau – Oro susisiekimo reglamentas) 
nustatyti maršrutai, kuriems gali būti nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimai (toliau – VPĮ), 
ir griežtos VPĮ nustatymo, visų pirma viešųjų konkursų, procedūros. Oro transporto sektorius 

                                                 
22 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio 

geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) 
Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, OL L 315, 2007 12 3, p. 1. 

23 Sprendimas Altmark Trans, C-280/00 (minėtas 5 išnašoje), 95 punktas. 
24 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro 

susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, OL L 293, 2008 10 31, p. 3. 
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yra ypatingas tuo, kad jame aiškiai atskirti nustatyti įsipareigojimai ir išskirtinės koncesijos 
(kompensuojant ar nekompensuojant).  

Oro susisiekimo reglamente išskiriami du VPĮ paskyrimo etapai. Pirma, VPĮ gali būti 
nustatytas atskiram oro maršrutui. Antra, tik tuo atveju, kai nė vienas oro vežėjas nenori teikti 
paslaugų tuo maršrutu, valstybė narė gali suteikti leidimą teikti paslaugas tuo oro maršrutu tik 
vienam veiklos vykdytojui, kuris turi būti atrinktas Europos viešojo konkurso tvarka. Nors 
Komisijos patvirtinimas nebūtinas, ji gali išnagrinėti VPĮ ir priimti sprendimą sustabdyti jų 
vykdymą, jei jie neatitinka Oro susisiekimo reglamento. Todėl būtina pranešti Komisijai apie 
kiekvieną VPĮ procedūros etapą, be to, VPĮ neturi būti vykdomi, kol Komisija nepaskelbia 
pranešimo apie jų nustatymą ir (jei taikoma) viešąjį konkursą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Kompensacija už VPĮ vykdymą mokama tik viešojo konkurso tvarka atrinktiems oro 
vežėjams. Oro susisiekimo reglamento 17 straipsnio 7 dalyje nustatyta: [p]araiškos 
atrenkamos kuo greičiau atsižvelgiant į teikiamų paslaugų tinkamumą, įskaitant kainas ir 
sąlygas, kurios gali būti siūlomos vartotojams bei, jei yra, išlaidas, skirtas kompensacijai, 
kurią turi mokėti atitinkama valstybė (-ės) narė (-ės). Todėl tuo atveju, kai sutartis sudaroma 
remiantis mažiausia būtina kompensacija, atitiktimi Oro susisiekimo reglamentui taip pat 
užtikrinama atitiktis ketvirtam Altmark kriterijui25. Taigi, nors oro transportui taikomas VESP 
sprendimas (tačiau VESP bendrosios nuostatos netaikomos), daugeliu atvejų kompensacija už 
VPĮ vykdymą oro transporto sektoriuje gali būti nelaikoma valstybės pagalba. Tačiau vis dar 
reikia patikrinti, ar surengus viešąjį konkursą paslaugos galiausiai teikiamos mažiausia 
bendruomenei kaina. 1994 m. Aviacijos gairėse nustatytos kompensacijų už VESP oro 
transporto sektoriuje suderinamumo taisyklės. 

Be to, Bendrijos gairėse dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto 
bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti26 nustatyta, kad tam tikra oro uostų vykdoma 
ekonominė veikla gali būti laikoma VESP. Išimtiniais atvejais visa oro uosto valdymo veikla 
gali būti laikoma VESP, pavyzdžiui, kai oro uostas yra izoliuotame regione. 

3.1.2.3. Jūrų transportas 

Jūrų transportui taikoma SESV 106 straipsnio 2 dalis ir VESP sprendimas (tačiau VESP 
bendrosios nuostatos netaikomos). Be to, kitos su VESP teikimu šiame sektoriuje susijusios 
taisyklės išdėstytos 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3577/92, 
taikančiame laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų 
kabotažas)27. Minėto reglamento 4 straipsnyje nustatyta, kaip su įprastas paslaugas 
teikiančiomis laivybos bendrovėmis sudaromos viešųjų paslaugų sutartys ir nustatomi su 
kabotažo paslaugų teikimu susiję viešųjų paslaugų įsipareigojimai. Minėtomis Bendrijos 
gairėmis valstybėms narėms suteikiama galimybė nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus 
arba sudaryti viešųjų paslaugų sutartis, susijusias su tarptautinio transporto paslaugomis tuo 
atveju, kai to reikia būtiniems transporto poreikiams patenkinti.  

                                                 
25 Tačiau taip gali nebūti 16 straipsnio 12 dalyje nurodytos skubos procedūros atveju, kai oro vežėjas 

pasirenkamas be viešojo konkurso. 
26 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikatas „Bendrijos gairės dėl oro uostų finansavimo ir valstybės 

pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti“, OL C 312, 2005 12 9, p. 1. 
27 OL L 364, 1992 12 12, p. 7. 
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Atsižvelgdamas į Reglamentą Nr. 3577/92, Teisingumo Teismas konstatavo, kad remiantis to 
reglamento 1 ir 4 straipsnių nuostatomis galima nustatyti, kad įprastos jūrų kabotažo 
paslaugos į salas, iš jų ir tarp jų būtų teikiamos gavus išankstinį administracijos leidimą tik 
jei: i) galima įrodyti realų viešosios paslaugos poreikį, kylantį dėl laisvos konkurencijos 
sąlygomis teikiamų įprastų transporto paslaugų netinkamumo; ii) be to, įrodoma, kad 
išankstinio leidimo sistema yra būtina ir proporcinga siekiamam tikslui; iii) tokia sistema 
pagrįsta objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, apie kuriuos iš anksto žino atitinkamos 
įmonės28. 

Be to, Komisija paskelbė keletą komunikatų, specialiai taikomų jūrų transportui, įskaitant 
Komisijos komunikatą, kuriame išdėstomos valstybės pagalbos teikimo laivų valdymo 
įmonėms gairės29, Komisijos komunikatą, kuriame išdėstomos jūrų greitkelių projektui 
pradėti teikiamą Bendrijos finansavimą papildančios valstybės pagalbos teikimo gairės30, ir 
Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos jūrų transportui31. 

3.1.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika 

Sausumos transporto sektoriuje apie viešojo finansavimo, skiriamo pagal viešųjų paslaugų 
sutartis teikiamoms sausumos viešojo keleivinio transporto paslaugoms, dalį Komisijai 
nepranešama arba dėl to, kad tas viešasis finansavimas nėra valstybės pagalba, arba dėl to, 
kad jam taikoma įpareigojimo pranešti išimtis. Šioje srityje Komisija gauna ir nagrinėja 
daugybę skundų, taip pat tam tikrų pranešimų apie subsidijų skyrimą vietos ir regioninėms 
autobusų paslaugoms, daugiausia dėmesio skirdama sutartims, sudarytoms tokia tvarka, kuria 
neužtikrinama, kad tokios paslaugos būtų teikiamos mažiausia bendruomenei kaina. 

Komisija padarė išvadą, kad naujoji Danijos sistema, pagal kurią tam tikrų grupių keleiviams, 
kurie naudojasi tolimojo susisiekimo autobusų paslaugomis, taikomi sumažinti tarifai, yra su 
bendrąja rinka suderinama valstybės pagalba32. Schema siekiama užtikrinti tinkamas 
transporto paslaugas mažas pajamas gaunantiems gyventojams ir apskritai skatinti naudotis 
viešuoju transportu. Schema taip pat padės suderinti geležinkelių įmonių, kurios jau gauna 
kompensaciją už tai, kad taiko panašias ar didesnes nuolaidas, ir tolimojo susisiekimo 
autobusų įmonių konkurencijos sąlygas. 

Atsižvelgdama į Altmark sprendimą, Komisija paskelbė, kad Vokietijos Anhalto Biterfeldo 
žemės teikiama kompensacija viešajam autobusų transportui nėra valstybės pagalba33. Be to, 
Komisija padarė išvadą, kad kompensacija už viešąsias paslaugas Vitenbergo apskrityje, 
suteikta papildant esamas autobusų linijas, nėra valstybės pagalba34. Remdamasi Reglamentu 

                                                 
28 2001 m. vasario 20 d. Sprendimas Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares 

(Analir) ir kt. prieš Administración General del Estado, C-2005/99, Rink. p. I-1271, 40 punktas. 
29 Komisijos komunikatas, kuriame išdėstomos valstybės pagalbos teikimo laivų valdymo įmonėms 

gairės, OL C 132, 2009 6 11, p. 6. 
30 Komisijos komunikatas, kuriame išdėstomos jūrų greitkelių projektui pradėti teikiamą Bendrijos 

finansavimą papildančios valstybės pagalbos teikimo gairės, OL C 317, 2008 12 12, p. 10. 
31 Komisijos komunikatas C(2004) 43 „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos jūrų transportui“, 

OL C 13, 2004 1 17, p. 3. 
32 Byla N 332/2008, Kompensacija tolimojo susisiekimo autobusų įmonėms už nuolaidas, suteiktas tam 

tikroms tolimojo susisiekimo autobusų paslaugomis besinaudojančių keleivių grupėms (OL C 46, 
2009 2 25, p. 8–9). 

33 Byla N 206/2009, Viešųjų transporto paslaugų finansavimas Anhalto Biterfeldo apskrityje (OL C 255, 
2009 10 24, p. 4). 

34 Byla N 207/2009, Viešųjų transporto paslaugų finansavimas Vitenbergo apskrityje (OL C 255, 
2009 10 24, p. 4–5). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0611(01):LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2008/317/08:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):LT:NOT
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(EB) Nr. 1370/2007, Reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir Reglamentu (EEB) Nr. 1107/70, 
Komisija trijose bylose patvirtino kompensacijas už viešąsias paslaugas autobusų transporto 
sektoriuje atlikusi oficialią tyrimo procedūrą (Austrija – Pagalba „Postbus“, C 16/2007; 
Vokietija – Verkehrsverbund Rhein Ruhr, C 58/2006; Čekija – Pietų Moravija, C 3/2008) ir 
vienoje byloje be oficialios tyrimo procedūros (Malta – Nereguliarios autobusų paslaugos, 
NN53/2006). Du kiti tyrimai tebevyksta (Vokietija – Emsland, C 54/2007, ir Čekija – Usti nad 
Labem, C 17/2008).  

Keliais atvejais, visų pirma DB Regio sprendime35, susijusiame su DB Regio ir Berlyno bei 
Brandenburgo žemių viešųjų paslaugų sutartimi, iškeltas klausimas, kaip reikėtų nustatyti 
pagrįstą pelną. Reglamente Nr. 1370/2007 nurodoma, kad pagrįstas pelnas nustatomas 
lyginant su sektoriaus vidurkiu, atsižvelgiant į konkrečios sutarties riziką (ar jos nebuvimą). 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad sektoriuje, kuriame istoriškai biudžeto deficitas yra didelis, 
pelno maržos labai skiriasi, tokį palyginimą ne visada paprasta atlikti. Saksonijos Anhalto 
žemės sprendime pagrįstu Komisija laikė 5 % pelną (kaip apyvartos maržą), o valstybės 
pagalbos C 3/08 (ex NN 102/05)36 – Čekija – Kompensacija Pietų Moravijos autobusų 
bendrovėms už viešąsias paslaugas byloje – 7,85 % pelną (kaip apyvartos maržą). Pelną taip 
pat reikėtų vertinti atsižvelgiant į esamas makroekonomines sąlygas, ypač infliaciją. Kitas 
klausimas – tinkamas atitinkamo pelno santykio pasirinkimas (Reglamente Nr. 1370/07 – 
kapitalo grąža) ir rizika, kurią patiria veiklos vykdytojai (kuriai didelę įtaką daro sutarties 
sąlygos). 

Svarbu pažymėti, kad reglamente nurodoma, kad kompensavimo metodu viešųjų paslaugų 
veiklos vykdytojai turi būti skatinami palaikyti arba plėtoti veiksmingą valdymą ir 
pakankamai aukštos kokybės keleivinio transporto paslaugų teikimą. Ši nuostata neįprastai 
taikyta su Danijos geležinkeliais susijusiame sprendime C 41/200837; nagrinėta kompensacijų 
sistema sukurta taip, kad gavėjas būtų skatinamas didinti našumą. Šiuo atveju Komisija sutiko 
su 6 % kapitalo grąža, kuri pagerėjus našumui gali padidėti, taip pat su nustatyta 12 % 
viršutine riba kiekvienais konkrečiais metais ir 10 % viršutine riba per kiekvieną trejų metų 
laikotarpį. Tai taip pat reiškia, kad priešingai nei nustatyta VESP sprendime ir VESP 
bendrosiose nuostatose, sausumos viešojo keleivinio transporto sektoriuje taikomas 
veiksmingumo reikalavimas. 

Kaip minėta, oro transporto sektoriuje kompensacija už VPĮ vykdymą mokama tik viešojo 
konkurso tvarka atrinktiems oro vežėjams (išskyrus atvejus, kai taikoma 16 straipsnio 
12 dalyje nustatyta skubos procedūra). Todėl (jei yra pakankamai konkurso dalyvių ir sutartis 
sudaroma mažiausia kaina) kompensacija už VPĮ vykdymą oro transporto sektoriuje atitinka 
ketvirtą Altmark kriterijų ir gali būti nelaikoma valstybės pagalba38. Šiuo atveju kai kurios 
valstybės narės abejoja VESP sprendimo naudingumu vertinant, ar kompensacija už VPĮ 
vykdymą oro transporto sektoriuje yra suderinama. 

                                                 
35 Byla C 47/2007, Deutsche Bahn Regio ir Berlyno bei Brandenburgo žemių viešųjų paslaugų sutartis 

(OL C 35, 2008 2 8, p. 13–29). 
36 Byla C 3/2008, Kompensacija Pietų Moravijos autobusų bendrovėms už viešąsias paslaugas (OL L 97, 

2009 4 14). 
37 Byla C 41/2008, Danijos transporto ministerijos ir įmonės Danske Statsbaner viešųjų transporto 

paslaugų sutartys (OL L 7, 2011 1 11, p. 1–39). 
38 Išimtis gali būti taikoma pagal 16 straipsnio 12 dalyje nustatytą skubos procedūra, kai viešąsias 

paslaugas teikianti oro susisiekimo bendrovė nustoja veikti, valstybė narė gali paskirti kitą oro 
susisiekimo bendrovę ne ilgesniam nei septynių mėnesių laikotarpiui, t. y. laikotarpiui, kurio reikia 
naujam viešajam konkursui surengti. 
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Daugeliu atvejų tokiais viešaisiais konkursais domisi labai mažai bendrovių ir dažnai 
sulaukiama tik vieno pasiūlymo. Be to, atitiktis Oro susisiekimo reglamentui nereiškia, kad 
valstybei narei nereikia vertinti suderinamumo su kiekviena iš visų keturių kartu taikomų 
Altmark sąlygų.  

Komisijai pagal valstybės pagalbos taisykles nėra pranešta apie jokius VPĮ oro transporto 
sektoriuje; tik kartą Komisija yra priėmusi valstybės pagalbos sprendimą, susijusį su VPĮ oro 
transporto sektoriuje (neigiamas sprendimas byloje C79/200239, kai Ispanija suteikė 
kompensaciją be viešojo konkurso). 

Kol kas Komisija nėra priėmusi sprendimo pagal Oro uostų gairių su VESP susijusias 
nuostatas, nors šiomis gairėmis nustatyta gana aiški ir palanki viešojo finansavimo teikimo 
sistema. Toks viešasis finansavimas gali būti nelaikomas valstybės pagalba, jei tenkinamos 
Altmark sąlygos. Net jei jis būtų laikomas valstybės pagalba, toks viešasis finansavimas 
galėtų būti suderinamas su SESV, jei tenkinami SESV 106 straipsnio 2 dalies suderinamumo 
kriterijai, plačiau aptarti VESP sprendime, ir apie tokį finansavimą nereikėtų pranešti 
Komisijai. 

Jūrų transporto sektoriuje Komisija informuota apie tai, kad buvo taikytas VESP 
sprendimas, ypač susisiekimui su salomis. Komisija, atlikusi išsamų tyrimą, padarė išvadą, 
kad kompensacija, kurią Prancūzijos valstybė sumokėjo Société Nationale Maritime Corse-
Méditerranée (SNCM) už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą 1991–2001 m., yra 
suderinama su vidaus rinka40. Šis sprendimas apskųstas Bendrajam Teismui, kuris dar 
nepriėmė sprendimo41. 

Komisija priėmė galutinius sprendimus keturiose su VESP jūrų transporto sektoriuje 
susijusiose bylose (dėl 2 valstybių narių). Tačiau vieną iš šių sprendimų Bendrasis Teismas 
panaikino ir byla šiuo metu nagrinėjama iš naujo: 

• C 470/200442 – Italija – Laivybos bendrovė Tirrenia – panaikintas Sprendimu T-265/0443.  

• N 62/200544 – Italija – Viešųjų paslaugų sutartis dėl susisiekimo jūra paslaugų maršrutu 
Friulis–Venecija Džulija ir Slovėnija bei Kroatija. 

• N 265/200645 – Italija – Kompensacija už didesnes degalų sąnaudas, patirtas teikiant 
susisiekimo jūra paslaugas maršrutu Sicilija – Mažosios salos pagal VPĮ. 

• C 16/200846 – Jungtinė Karalystė – Subsidijos CalMac ir Northlink už jūrų transporto 
paslaugas Škotijoje. 

                                                 
39 Byla C 79/2002, Air Cataluya (OL L 110, 2005 4 30, p. 56–77). 
40 Byla C 58/2002, SNCM restruktūrizavimo pagalba (OL L 225, 2009 8 27, p. 180–237). 
41 Sprendimas dar nepriimtas, Corsica Ferries France SAS prieš Komisiją, T-565/08. 
42 Byla C 470/2004, Italija – Laivybos bendrovė Tirrenia, panaikintas 2009 m. kovo 4 d. Pirmosios 

instancijos teismo sprendimu Tirrenia di Navigazione ir kt. prieš Komisiją, T-265/04 (OL C 90, 
2009 4 18, p. 22). 

43 Sprendimas Tirrenia di Navigazione ir kt. prieš Komisiją, T-265/04. 
44 Byla N 62/2005, Viešųjų paslaugų sutartis dėl susisiekimo jūra paslaugų maršrutu Friulis–Venecija 

Džulija ir Slovėnija bei Kroatija (OL C 90, 2007 4 25, p. 10). 
45 Byla N 265/2006, Pagalba jūrų transportui – Società Ustica Lines ir Società N.G.I. (OL C 196, 

2007 8 24, p. 3). 
46 Byla C 16/2008, Valstybės pagalba NorthLink ir Calmac (OL C 126, 2008 5 23, p. 16–42). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:090:0022:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:090:0022:0022:EN:PDF
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Byloje C 16/2008 Komisija sprendime remiasi VESP bendrosiomis nuostatomis ir pateikia 
analogišką vertinimą. 

3.2. Energetika 

3.2.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Elektros energijos, dujų ir garų pramonės sektoriuose 27 ES valstybėse narėse 2006 m. buvo 
27 000 įmonių, kuriose dirbo 1,2 mln. darbuotojų. Bendra šių įmonių apyvarta – 
940 mlrd. EUR (maždaug 7 % 27 ES valstybių narių BVP), o pridėtinė vertė – 200 mlrd. EUR 
(3,5 % 27 ES valstybių narių nefinansinio ekonomikos sektoriaus pridėtinės vertės)47. 

Struktūriškai dujų ir elektros energijos pramonės grandinę sudaro 5 pagrindiniai lygmenys: 1) 
žvalgymas ir gavyba (dujos) / gamyba (elektra); 2) perdavimas aukšto slėgio 
vamzdynais / aukštos įtampos elektros energijos sistemos (perdavimas); 3) perdavimas žemo 
slėgio vamzdynais / žemos įtampos elektros energijos sistemos (skirstymas); 4) elektros 
energijos ar dujų pardavimas ir pirkimas didmeninėje rinkoje (didmeninė prekyba); 5) 
pardavimas galutiniams klientams (mažmeninis tiekimas). 

Transporto veiklą (t. y. perdavimas ir skirstymas) paprastai vykdo natūraliosios monopolijos 
ir todėl tokiai veiklai taikomos specialios reguliavimo priemonės. Tačiau dujų ir elektros 
energijos rinkos liberalizavimo direktyvose nustatyta, kad gamybos, didmeninės prekybos ir 
mažmeninio tiekimo rinkos turi būti atvertos konkurencijai. 

Kol kas elektros energijos ir dujų rinkos daugiausia yra nacionalinio masto. Komisija keletą 
kartų pažymėjo, kad šiuose sektoriuose rinkos integracija tebėra nedidelė; tai matyti visų 
pirma iš kainų skirtumo, regioninių monopolijų ir nuolatinės valstybes nares jungiančių 
tarpvalstybinių tinklų perkrovos. Vis dėlto tarpvalstybinės prekybos srautai nėra tokie maži ir 
turėtų didėti. Pavyzdžiui, 2008 m. elektros energijos tarpvalstybinės prekybos srautai sudarė 
18 % bendro 27 ES valstybėse narėse suvartoto kiekio48. 2011 m. vasario mėn. Europos 
Vadovų Taryba prisiėmė politinį įsipareigojimą užbaigti kurti energetikos vidaus rinką iki 
2014 m. ir Komisija ėmėsi iniciatyvų, kad panaikintų likusį rinkos susiskaidymą49. Mažėjant 
Europos gamtinių dujų atsargoms, imamasi iniciatyvų įvairinti tiekimo šaltinius už ES ribų ir 
stiprinti jungtis tarp valstybių narių50. 

Prieš liberalizavimą gamyba ir (arba) importas, perdavimas ir mažmeninis tiekimas 
dažniausiai buvo integruojami vertikaliai. Po liberalizavimo sudarytos sąlygos naujiems 
dalyviams patekti į gamybos, didmeninės prekybos ir mažmeninio tiekimo rinkas. Tačiau šios 
rinkos iš esmės tebėra pakankamai koncentruotos, o rinkos senbuvių padėtis tebėra tvirta. 
Prasidėjus liberalizavimui kai kurie rinkos senbuviai smarkiai išplėtė savo veiklą ES už 
nacionalinės rinkos ribų, visų pirma įsigydami kitų įmonių.  

                                                 
47 EUROSTATO statistinių duomenų knygelės, Pagrindiniai su Europos įmonėmis susiję skaičiai, visų 

pirma atsižvelgiant į ekonomikos recesiją, 2010 m. leidimas, p. 34. 
48 Europos Komisija, Energetikos rinkos stebėjimo tarnybos 2009 m. ataskaita, p. 46. 
49 Siedama palengvinti integraciją, 2010 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė komunikatą „2020 m. ir 

vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetai. Integruoto Europos energetikos tinklo 
planas“, SEC (2010) 1395 galutinis. 

50 Žr. 2008 m. balandžio 15 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Dujų ir elektros 
energijos vidaus rinkos kūrimo pažangos ataskaita“, COM(2008) 192, ir Komisijos sprendimą byloje N 
594/2009, Pagalba Gaz-System S.A., susijusi su dujų perdavimo tinklais Lenkijoje, OL C 101, 
2010 4 20, p. 9. 
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3.2.2. Teisinio reguliavimo sistema 

Pirmosiomis elektros energijos51 ir dujų52 direktyvomis, priimtomis atitinkamai 1996 ir 
1998 m., teisėtos monopolijos panaikintos nustačius reikalavimą, kad valstybės narės 
laipsniškai sudarytų sąlygas dideliems verslo klientams pasirinkti tiekėją. Direktyvose taip pat 
pateikiamos nuostatos dėl trečiųjų šalių teisių naudotis perdavimo ir skirstymo tinklais. Be to, 
direktyva vertikalios integracijos bendrovės įgaliotos atskirti tinklo veiklą nuo kitos veiklos 
atsižvelgiant į mažiausią atskyrimo lygį (veiklos rūšių atskyrimas). Dujų sektoriuje 
panaikintos importo monopolijos. 

Antrosiomis elektros energijos53 ir dujų54 direktyvomis šios nuostatos dar labiau išplėstos. 
Pirmiausia jose numatyta visiškai atverti mažmeninę elektros energijos ir dujų rinką – 
nustatyta, kad visi verslo ir namų ūkio vartotojai bus laikomi atitinkančiais reikalavimus 
atitinkamai nuo 2004 m. liepos 1 d. ir 2007 m. liepos 1 d. Kalbant apie elektros energijos 
gamybą, Antrąja elektros energijos direktyva ribojama galimybė skelbti viešąjį konkursą 
naujiems pajėgumams tais atvejais, kai numatomas elektros energijos tiekimo trūkumas ir 
nesitikima, kad ši problema bus atitinkamai išspręsta pačios rinkos. 

Nuo 2011 m. kovo 3 d. šios direktyvos bus pakeistos trečiosiomis elektros energijos55 ir 
dujų56 direktyvomis, kuriomis dar labiau išplečiami reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su 
trečiųjų šalių teisėmis naudotis tinklais ir nacionalinių energetikos rinkos reguliavimo 
institucijų vaidmeniu. Jomis taip pat išplečiamos taisyklės dėl perdavimo sistemos veiklos 
vykdytojų veiklos rūšių atskyrimo. 

Abiem direktyvomis valstybėms narėms suteikta galimybė visuotinės ekonominės svarbos 
sumetimais nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kurie gali būti susiję su saugumu 
(įskaitant tiekimo saugumą), reguliarumu, kokybe ir kaina ir su aplinkos apsauga (įskaitant 
energijos vartojimo efektyvumą, energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių ir klimato apsaugą). 
Direktyvomis reikalaujama, kad tokie įsipareigojimai būtų aiškiai apibrėžti, skaidrūs, 
nediskriminaciniai, patikrinami ir kad jais ES elektros energijos ir dujų įmonėms būtų 
užtikrintos vienodos galimybės teikti paslaugas nacionaliniams vartotojams. 2010 m. Europos 
Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl šių nuostatų57. Jame pateikiamos gairės dėl 
sąlygų, kuriomis valstybės narės gali nustatyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, susijusius su 
mažmeninėmis dujų kainomis.  

Be to, Trečiojoje elektros energijos direktyvoje nustatytas reikalavimas valstybėms narėms 
užtikrinti, kad visiems elektros energijos namų ūkio vartotojams būtų teikiamos 
universaliosios paslaugos, t. y. kad jie turėtų teisę savo teritorijoje gauti nustatytos kokybės 
elektros energiją pagrįstomis, lengvai ir aiškiai palyginamomis, skaidriomis ir 

                                                 
51 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 96/92/EB dėl elektros energijos 

vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, OL L 27, 1997 1 30, p. 20. 
52 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus 

rinkos bendrų taisyklių, OL L 204, 1998 7 21, p. 1. 
53 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos 

vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB, OL L 176, 2003 7 15, p. 37. 
54 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB, OL L 176, 2003 7 15, p. 57. 
55 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB, OL L 211, 2009 8 14, p. 55. 
56 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (Tekstas svarbus EEE), OL L 211, 
2009 8 14, p. 94. 

57 2010 m. balandžio 20 d. Sprendimas Federutility ir kt., C-265/08, Rink. p. I-0000. 
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nediskriminacinėmis kainomis. Trečiąja elektros energijos direktyva valstybėms narėms 
suteikiama galimybė užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą mažosioms įmonėms. Kad 
užtikrintų universaliųjų paslaugų teikimą, valstybės narės gali paskirti tiekėją, į kurį galima 
kreiptis kraštutiniu atveju. 

Be to, Trečiąja elektros energijos direktyva ir Trečiąja dujų direktyva reikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių galutiniams, visų pirma pažeidžiamiems, 
vartotojams apsaugoti. Valstybės narės turi apibrėžti pažeidžiamų vartotojų sąvoką, kuri gali 
būti susijusi su energijos nepritekliumi ir, be kita ko, su draudimu kritiniais atvejais tokiems 
vartotojams atjungti elektros energijos tiekimą. Valstybės narės taip pat turi apsaugoti 
atokiose vietovėse gyvenančius galutinius vartotojus. Trečiojoje dujų direktyvoje nustatyta, 
kad valstybės narės gali paskirti tiekėją, kuris kraštutiniu atveju aprūpina prie dujų sistemos 
prisijungusius vartotojus.  

Trečiojoje elektros energijos direktyvoje nustatyta, kad finansinės kompensacijos už viešųjų 
įsipareigojimų vykdymą, kaip ir visos galimos išimtinės teisės, elektros energijos bendrovėms 
turi būti teikiamos nediskriminuojamai ir skaidriai. Šiais reikalavimais papildomi 
kompensacijoms už viešąsias paslaugas elektros energijos sektoriuje taikomi VESP 
dokumentų rinkinyje nustatyti reikalavimai.  

3.2.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika  

Komisija turi nedaug patirties, susijusios su valstybės pagalba, kuri teikiama kaip 
kompensacija už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą elektros energijos ar dujų 
sektoriuje. Pastaraisiais metais jai teko nagrinėti daugybę valstybės pagalbos bylų energetikos 
sektoriuje, tačiau vos keletas iš jų buvo susijusios su kompensacija už viešąsias paslaugas. 

Nuo Pirmosios elektros energijos direktyvos priėmimo Komisija patvirtino penkias 
schemas58, pagal kurias teikiamos finansinės kompensacijos už viešųjų paslaugų 
įsipareigojimų, susijusių su elektros energijos gamyba iš vietinių kuro šaltinių, vykdymą. 
Šiose bylose Komisija laikėsi nuomonės, kad atitinkami viešųjų paslaugų įsipareigojimai 
atitinka tikrąsias VESP, grindžiamas energijos tiekimo saugumu, visų pirma atsižvelgiant į 
specialiąją Elektros energijos direktyvos nuostatą59. Pagal ją valstybės narės, siekdamos 
užtikrinti tiekimo saugumą, gali nustatyti, kad pirmenybė būtų teikiama gamybos įrenginių, 
kuriems naudojami vietiniai pirminiai energijos šaltiniai neviršijant 15 % visos pirminės 
energijos kiekio, reikalingo atitinkamoje valstybėje narėje suvartojamai elektros energijai 
pagaminti per kalendorinius metus, dispečeriniam valdymui. Naujausiu atveju valstybė narė 
pateikė išsamų paaiškinimą, kuriuo pateisino intervenciją. 

Komisija taip pat įvertino finansinę kompensaciją, kurią planuota teikti už viešųjų paslaugų 
įsipareigojimo, susijusio su naujų atsarginių elektros energijos gamybos pajėgumų 

                                                 
58 Byla NN 49/99, Perėjimo prie konkurencingos rinkos sąnaudos (OL C 268, 2001 9 22, p. 7); byla N 

6/A/2001, Elektros energijos tiekimo valdybai „Electricity Supply Board“ nustatyti viešųjų paslaugų 
įsipareigojimai dėl elektros energijos gamybos kūrenant durpes (OL C 77, 2002 3 28, p. 27); byla N 
34/99, Per didelių sąnaudų kompensacija (OL C 5, 2002 1 8, p. 2); byla C 7/2005, Elektros energijos 
tarifai (OL L 219, 2007 8 24, p. 9); byla N 178/2010, Kompensacija už viešąsias paslaugas, susijusi su 
lengvatiniu dispečerinio valdymo mechanizmu vietinėms anglimi kūrenamoms elektrinėms (OL C 312, 
2010 11 17, p. 5). 

59 Pirmosios elektros energijos direktyvos 8 straipsnio 4 dalis, Antrosios elektros energijos direktyvos 
11 straipsnio 4 dalis ir Trečiosios elektros energijos direktyvos 15 straipsnio 4 dalis. Šios trys nuostatos 
yra identiškos. 
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panaudojimu, vykdymą60. Šiuo atveju valstybė narė pateikė išsamių įrodymų, kad tam tikru 
laiku esant didelei apkrovai gali nutrūkti elektros energijos tiekimas ir kad jai reikia atsarginių 
pajėgumų, kurių rinka negalėjo pasiūlyti.  

Pastaraisiais metais Komisijai nebuvo pranešta apie jokią valstybės pagalbą, kuri būtų 
teikiama kaip kompensacija už viešąsias paslaugas, susijusi su universaliosiomis elektros 
energijos paslaugomis, viešųjų paslaugų įsipareigojimais pažeidžiamiems vartotojams arba 
atokiose vietovėse gyvenantiems vartotojams, arba tiekėjais, į kuriuos galima kreiptis 
kraštutiniu atveju. Tai galima paaiškinti tuo, kad jei valstybės narės nustato VESP 
įsipareigojimus rinkos senbuviams, kurie bet kokiu atveju užima tvirtą padėtį nacionalinėje 
rinkoje, jos gali nuspręsti, kad atskira finansinė kompensacija nereikalinga. Tokiais atvejais 
tokie rinkos senbuviai gali išlaikyti bendrą veiklos finansinę pusiausvyrą, net jei tam tikrų 
jiems nustatytų viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymo sąnaudos viršytų iš to gaunamas 
pajamas. 

Viešieji konkursai viešųjų paslaugų įsipareigojimams paskirti elektros energijos ir dujų 
sektoriuose rengiami gana retai. Pavyzdžiui, kaip teigia oficiali Komisijos nacionalinių 
energetikos rinkos reguliavimo institucijų patariamoji grupė – Europos elektros energijos ir 
dujų reguliavimo grupė (ERGEG) – tiekėjus, į kuriuos galima kreiptis kraštutiniu atveju, 
dažniausia paskiria valdžios institucijos ir daugiau kaip 50 % atvejų tiekėjas, į kurį galima 
kreiptis kraštutiniu atveju, yra tiekimo rinkos senbuvis61. 

3.3. Atliekų ir vandens paslaugos 

3.3.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Bendra aplinkos apsaugos paslaugų pramonės (ekologinės pramonės šakos) apyvarta 27 ES 
valstybėse narėse 2008 m. buvo 319 mlrd. EUR (2,5 % ES BVP). ES aplinkos pramonėje yra 
maždaug 3,4 mln. tiesioginių darbo vietų. Didžiausi pagal pajamas yra atliekų tvarkymo, 
vandens tiekimo, nuotekų valymo ir medžiagų perdirbimo sektoriai62. 

Už vandens tiekimą ir vandens bei atliekų tvarkymo paslaugas dažnai yra atsakingos vietos 
valdžios institucijos, kurios įpareigotos užtikrinti, kad tokios paslaugos būtų tinkamai 
teikiamos jų kompetencijai priklausančioje teritorijoje. 

Viešojo administravimo subjektai ir įmonės tokias paslaugas dažnai teikia pačios arba suteikia 
viešųjų paslaugų koncesijas privačioms įmonėms, kurios teikia tas paslaugas koncesijos 
sutartyje nurodytomis sąlygomis ir laikotarpiu. Abiem atvejais valdžios institucijos suteikia 
išimtines teises teikti paslaugas tam tikroje geografinėje teritorijoje, todėl įmonės vietos 
lygmeniu dažniau konkuruoja dėl rinkos (vykstant koncesijos gavėjo atrankai) nei rinkoje.  

Kalbant apie tiesioginį paslaugų teikimą namų ūkiams ir įmonėms, atitinkamos rinkos mastas 
dažnai yra nedidelis ir atitinka vietos valdžios institucijos kompetencijai priklausančią 
teritoriją arba, geriausiu atveju, kelių institucijų, jei jos teikia paslaugas drauge, kompetencijai 
priklausančią teritoriją. Tačiau tiek vietos paslaugų teikimo lygmeniu pagal koncesijas, tiek 

                                                 
60 Byla N 475/2003, Viešųjų paslaugų įsipareigojimas, susijęs su naujais elektros energijos gamybos 

pajėgumais tiekimo saugumui užtikrinti (OL C 34, 2004 2 7, p. 8). 
61 Pažeidžiamo vartotojo, vietos tiekėjo ir tiekėjo, į kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju, apibrėžčių 

būklės peržiūra, ERGEG, E09-CEM-26-04, 2009 m. liepos 16 d., p. 31. 
62 ECORYS, ES ekologinės pramonės konkurencingumo tyrimas, 2009 m. spalio mėn., 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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aukštesniu lygmeniu nemaža atliekų tvarkymo ir vandens valymo sektoriaus dalis priklauso 
tarptautinėms bendrovėms, todėl tokios paslaugos kaip atliekų rūšiavimas, sisteminės 
lengvatos ar atliekų naudojimo paslaugos gali būti teikiamos nacionaliniu ar dar didesniu 
mastu.  

3.3.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

Pagal sektoriui taikomas ES direktyvas ar reglamentus valstybės narės turi tam tikrą veiksmų 
laisvę nuspęsti, kokiomis sąlygomis vidaus rinkoje pavedamos atliekų tvarkymo ir vandens 
tiekimo bei valymo paslaugos. Tačiau šios paslaugos turi būti teikiamos laikantis ES aplinkos 
apsaugos teisės aktuose nustatytų su atliekomis ir vandeniu susijusių standartų; keliose 
direktyvose taip pat nustatytos gana išsamios taisyklės, kurios taip pat taikomos atitinkamoms 
paslaugoms (Pakuočių atliekų direktyva63, Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva64, 
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva65 ir Baterijų direktyva66). Šiomis 
sektoriui taikomomis nuostatomis nepažeidžiamos bendrosios konkurencijos taisyklės. 

Kalbant apie SESV 106 straipsnio 2 dalies taikymą, specialių šiems sektoriams taikomų 
valstybės pagalbos taisyklių nėra, taikomas tik rinkinys. Tačiau kaip ir visiems sektoriams 
taikomos bendrosios valstybės pagalbos draudimo pagal 107 straipsnio 2 ir 3 dalis išimtys. 
Todėl į Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gaires67 įtraukta konkreti nuostata dėl 
107 straipsnio 3 dalies c punkto taikymo. Be bendrųjų principų ir kriterijų, kurių laikosi 
Komisija, šiose gairėse pateikiamos išsamesnės atliekų tvarkymo veiklos taisyklės 
(3.1.9 skyrius). Šiose gairėse taip pat nustatytos taisyklės dėl pagalbos teikimo siekiant taikyti 
griežtesnius nei ES aplinkos apsaugos standartus arba, jei ES standartų nėra, gerinti aplinkos 
apsaugą (3.1.1 skyrius); šios taisyklės atitinkamomis aplinkybėmis gali būti taikomos vandens 
tiekimo ir nuotekų valymo sektoriuose. Be to, reikėtų pažymėti, kad iš vartotojo mokesčių už 
vandens paslaugas, remiantis principu „teršėjas moka“, turi būti dengiamos ekonominės 
paslaugų sąnaudos, patirtos taikant Vandens pagrindų direktyvą. 

3.3.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika 

2005 m. priėmus rinkinį, valstybės narės nepranešė Komisijai apie planus teikti 
kompensacijas už atliekų ir vandens VESP teikimą pagal Sutarties 106 straipsnio 2 dalį. Taip 
gali būti dėl to, kad tokios paslaugos paprastai teikiamos vietos mastu ir sumos neviršija 
VESP sprendime nustatytų ribų. Tačiau jei susijusi vietos teritorija yra didelis miestas arba 
didesnė miesto aglomeracija, sudaromų sutarčių vertė dažnai gali būti dešimtys milijonų eurų 
per metus. 

Už atliekų ir vandens tiekimo paslaugas namų ūkiams ir įmonėms paprastai atlyginama 
galutinio vartotojo mokesčiais ir (arba) rinkliavomis, kurie reguliariai patikslinami (kartais 
automatiškai koncesijos sutartyje, jei paslaugas teikia trečioji šalis pagal koncesiją), siekiant 

                                                 
63 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo 

atliekų, OL L 365, 1994 12 31, p. 10. 
64 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų, OL L 37, 2003 2 13, p. 24. 
65 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių, OL L 269, 2000 10 21, p. 34. 
66 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 

bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo, OL L 266, 2006 9 26, p. 1–
14. 

67 Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairės, OL C 81, 2008 4 1, p. 1. 
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padengti paslaugų teikimo sąnaudas ir gauti reguliuojamą ar net iš anksto nustatytą pelną. 
Todėl gali būti, kad paslaugų teikėjai gauna pajamas tik iš vartotojų mokesčių ir papildomos 
kompensacijos už VESP jiems neteikiamos, bent jau jei sutartys vykdomos kaip planuota. 

Jei paslaugas teikia viešosios įmonės, finansinė valstybės parama gali būti teikiama valdžios 
institucijoms arba viešiesiems akcininkams padidinant akcinį kapitalą ar kitus finansinius 
įnašus. Tokia finansinė parama de facto būtų kompensacija už VESP (nebent tenkinamos 
rinkos investuotojo principo sąlygos)68. Tačiau valstybės narės per pastaruosius penkerius 
metus nėra pranešusios apie tokį atvejį. 

3.4. Pašto paslaugos 

3.4.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Bendros ES pašto sektoriaus, kuris apima pašto korespondenciją, siuntinius ir greitojo pašto 
paslaugas, pajamos 2007 m. buvo maždaug 94 mlrd. EUR (0,7 % 27 ES valstybių narių 
BVP). Šiame sektoriuje visoje ES 2006 m. dirbo maždaug 1,6 mln. darbuotojų (0,7 % visų ES 
dirbančiųjų)69.  

Pašto korespondencijos veikla yra didžiausias segmentas (56 % visų sektoriaus pajamų). Ši 
veikla paprastai buvo monopolinė. Nors pastaruoju metu siekta liberalizuoti šią rinką, 
nacionaliniai pašto paslaugų rinkos senbuviai, vykdantys universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimus, išlaikė daugiau kaip 95 % rinkos70. Tačiau šią veiklą ypač dažnai pakeičia 
kiti elektroniniai komunikacijos būdai71 ir daugelyje valstybių narių jos apimtis aiškiai 
mažėja. 

Siuntinių ir greitojo pašto rinkos, kurioms kartu tenka 44 % sektoriaus pajamų, daugelyje 
valstybių narių jau keletą dešimtmečių yra liberalizuotos. Šiose rinkose veikia tiek 
tarptautinės bendrovės (keletas jų priklauso ES pašto rinkos senbuviams72, o kitos yra 
nepriklausomos arba įsikūrusios ne ES73), tiek vietos veiklos vykdytojai. Šią veiklą skatina 
elektroninė prekyba, teikiant internetu užsakytų prekių pristatymo paslaugas (internetinių 
užsakymų vykdymas). 

3.4.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

Istoriškai pašto rinkos senbuviai teikė universalias korespondencijos ir siuntinių pristatymo 
paslaugas visose atitinkamų valstybių narių teritorijose. Daugelis rinkos senbuvių turėjo 

                                                 
68 Komisijos taisyklės, kuriose aprašyti valstybių narių įsipareigojimai taikant rinkos ekonomikos 

investuotojo principą, pateiktos Komisijos pozicijoje dėl EEB sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo 
valdžios institucijų turtui (Europos Bendrijų biuletenis Nr. 9–1984, p. 28–29) ir vėliau išdėstytos 
Komunikate dėl SESV 107 ir 108 straipsnių taikymo valdžios institucijų turtui bei 1993 m. komunikate, 
OL C 307, 1993 11 13, p. 3–14. 

69 EUROPOS KOMISIJA, Europos pašto rinkos raida nuo 1997 m., ITA Consulting ir Wiki Consult 
ataskaita, 2009 m. rugpjūtis, p. 18. 

70 Žr. ten pat, p. 19. 
71 Tačiau vienas iš atvejų, kai elektroninė korespondencija ir laiškų pristatymo paslaugos viena kitą 

papildo, o ne pakeičia, yra hibridinio pašto paslaugos, t. y. kai skaitmeniniai duomenys paskirtuose 
spausdinimo centruose, esančiuose kuo arčiau galutinio pristatymo adreso, atspausdinami ir siunčiami 
fiziniame laiške. 

72 Pavyzdžiui, DHL (Deutsche Post), TNT (NL), GLS (Royal Mail – Jungtinė Karalystė), DPD (La Poste 
France). 

73 Pavyzdžiui, UPS ir Fedex. 
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monopoliją tam tikrose, paprastai tam tikro svorio ar kainos neviršijančios korespondencijos, 
srityse. Monopolinės paslaugos buvo vadinamos rezervuotąja sritimi, kuri laipsniškai mažinta. 
Universaliųjų paslaugų įsipareigojimo apimtis visada buvo didesnė už rezervuotosios srities 
apimtį. Pirmiausia į universaliųjų paslaugų įsipareigojimą įtrauktos siuntinių pristatymo 
paslaugos. 1992 m. pirmojoje pašto paslaugų žaliojoje knygoje aiškinama taip: 

 Svorio / kainos kriterijus 

Universalusis reikalavimas 
(asmeninė / individuali 
korespondencija) 

Korespondencija / atvir
ukai 

(monopolinės 
paslaugos, laipsniškai 
mažinama monopolijos 
apimtis ir monopolija 
panaikinama) 

Monopolijai nepriklausanti 
korespondencija (didesnė 
kaina / svoris) 

Universalusis reikalavimas 
(prekės / spausdinti 
dokumentai) 

Siuntiniai ir spausdinti dokumentai 

(iki tam tikro svorio) 

 

Nėra universaliojo 
reikalavimo 

Greitojo pašto siuntos 

Sunkesni siuntiniai ir spausdinti dokumentai 

Keitimosi dokumentais siuntos 

 

 Rezervuota  Nerezervuota 

Nacionaliniai pašto rinkos senbuviai ir kiti veiklos vykdytojai visada teikė paslaugas, kurioms 
nebuvo taikomi universaliųjų paslaugų reikalavimai ir kurios nepriklausė monopolinėms 
paslaugoms. Šios paslaugos, kartais vadinamos komercinėmis paslaugomis, teikiamos 
konkuruojant su kitais veiklos vykdytojais ir apima nemažai greitojo pašto ir siuntinių 
pristatymo paslaugų. 

Pirmąja pašto paslaugų direktyva74 ir Antrąja pašto paslaugų direktyva75 rezervuotoji sritis 
laipsniškai sumažinta ir nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigaliojo nustatytas korespondencijos 
vieneto standartas: svorio riba – mažiau kaip 50 g, kainos riba – mažiau kaip du su puse karto 
viršijamas bazinis tarifas. 

                                                 
74 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 67/97/EB dėl Bendrijos pašto 

paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, OL L 15, 1998 1 21, 
p. 14. 

75 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, iš dalies keičianti 
Direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų rinkos tolesnio atvėrimo konkurencijai, OL L 176, 
2002 7 5, p. 21. 
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Trečiąja pašto paslaugų direktyva76 nuo 2011 m. ar nuo 2013 m. (priklauso nuo valstybės 
narės) panaikinama korespondencijos monopolija ir sukuriama teisinio reguliavimo sistema, 
kuria piliečiams garantuojamas šių universaliųjų paslaugų teikimas ir kartu apribotos 
valstybių narių galimybės neleisti ūkinės veiklos vykdytojams patekti į rinką.  

Trečiosios pašto paslaugų direktyvos I priedas yra labai svarbus valstybės pagalbos srityje, 
nes jame nustatytas naujas sąnaudų, kurias galima kompensuoti, apskaičiavimo metodas. 
VESP bendrosios nuostatos grindžiamos visų sąnaudų kompensavimu, o pagal šios direktyvos 
I priede pateiktą metodiką leidžiama kompensuoti tik grynąsias sąnaudas, kurių būtų išvengta, 
jei nebūtų prisiimti universaliųjų paslaugų įsipareigojimai ir jei dėl šių sąnaudų pašto 
paslaugų veiklos vykdytojui tenka nepagrįsta finansinė našta. Direktyvoje nustatytas 
reikalavimas įvertinti, kokia paslauga būtų teikiama ir kokias sąnaudas jos teikėjas patirtų, jei 
tos VESP jam nebūtų pavestos. Joje taip pat numatytos įvairios grynųjų sąnaudų 
kompensavimo priemonės, taikomos tuo atveju, kai dėl tokių sąnaudų tenka nepagrįsta 
finansinė našta, ir kai kurios iš tokių priemonių nėra valstybės pagalba77. 

Reikėtų pažymėti, kad pašto paslaugų direktyva nėra grindžiama SESV 107–109 straipsniais, 
todėl ja nenumatomos valstybės pagalbos taisyklių išimtys, o tik nustatomi papildomi 
reikalavimai. Tačiau atliekant valstybės pagalbos vertinimą gali prireikti taikyti Pašto 
paslaugų direktyvos I priedą (dėl su universaliosiomis pašto paslaugomis susijusių grynųjų 
sąnaudų apskaičiavimo metodikos).  

3.4.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika  

Per pastaruosius penkerius metus Komisija priėmė 15 sprendimų, susijusių su pašto paslaugų 
veiklos vykdytojais.  

Komisijos sprendimų praktika, susijusi su VESP pašto paslaugų sektoriuje, pagrįsta šiuo 
pagrindiniu principu: 

• Universaliųjų paslaugų įsipareigojimų vykdytojams (rinkos senbuviams) neturėtų būti 
teikiamas pranašumas konkurencinėje rinkoje teikiant jiems pernelyg dideles 
kompensacijas už sąnaudas, patirtas vykdant universaliųjų paslaugų įsipareigojimus, arba 
kitomis priemonėmis. Komercinės pašto paslaugos neturėtų būti remiamos kryžminėmis 
subsidijomis78. Tačiau tikslinis viešasis finansavimas gali būti skiriamas (grynosioms) 
universaliųjų paslaugų teikimo sąnaudoms padengti. Šios sąnaudos kol kas buvo 
apskaičiuojamos pagal VESP bendrosiose nuostatose pateiktą metodiką, tačiau 2011 m. 

                                                 
76 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 

97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo, OL L 52, 2008 2 27, 
p. 3. 

77 Pavyzdžiui, direktyvoje numatyta tokia kompensavimo valstybės lėšomis alternatyva – sukurti 
„mechanizmą, skirtą paskirstyti pareigų teikti universaliąsias paslaugas grynąsias sąnaudas tarp 
paslaugų teikėjų ir (arba) naudotojų“. Toks mechanizmas gali būti laikomas valstybės pagalba arba ne – 
tai priklauso nuo to, kaip jis sukurtas. 

78 Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų panaikintos neribotos garantijos pašto rinkos senbuviams, nes 
tokiomis priemonėmis gerinamos visų jų veiklos sričių finansavimo sąlygos, įskaitant konkurencinę ir 
(arba) komercinę veiklą. Ji taip pat nagrinėjo konkrečias sąlygas, kuriomis pašto paslaugų operatoriaus 
logistinė parama komercinėje rinkoje veikiančiai jo patronuojamai įmonei gali būti laikoma valstybės 
pagalba (jei už tokią paramą tinkamai neatlyginta), žr. 2003 m. liepos 3 d. Europos Teisingumo Teismo 
sprendimą Chronopost prieš Ufex ir kt., C-83/01 P, C-83/01 P, C-93/01 P ir C-94/01 P, Rink. p. I-
06993; taip pat ˛r. 2010 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimą 2010/605/ES, Neribota valstybės 
garantija „La Poste“ (OL L 274, 2010 10 19, p. 1–53). 
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sausio 1 d. įsigaliojus Trečiajai pašto paslaugų direktyvai skaičiavimo metodika pasikeitė 
(žr. pirmiau). 

Komisija patvirtino didelę pagalbą pašto rinkos senbuviams už universaliųjų paslaugų 
teikimą, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir Lenkijoje79. 
Be to, nemažai bylų susijusios su pašto rinkos senbuvių paslaugomis, teikiamomis ne pašto 
sektoriuje arba ne pašto tarnybų tinklu (veikla, atskirta nuo monopolinės surinkimo ir 
pristatymo veiklos), pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Švedijoje ir kai kuriais 
atvejais Italijoje80.  

Reikėtų pažymėti, kad kol kas nagrinėti tik su devyniomis valstybėmis narėmis susiję atvejai. 
Daugelyje valstybių narių pašto paslaugų veiklos vykdytojai finansuojami tradicinėmis pašto 
(korespondencijos) monopolijų sąlygomis. Daugelis pašto paslaugų veiklos vykdytojų nuo 
senų laikų veikia pelningai, todėl subsidijos jiems nereikalingos, priešingai – kai kurie pašto 
paslaugų veiklos vykdytojai netgi finansavo savo valstybę, arba pelną, gautą iš didelių pašto 
ženklų kainų, panaudojo veiklai kitose srityse plėtoti.  

Galima pažymėti, kad kol kas priimti tik trys nepalankūs valstybės pagalbos sprendimai81. 
Tačiau keletą kartų Komisija pranešimo etape pareikalavo iš dalies pakeisti siūlomas 
priemones prieš jas patvirtindama. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės priemones, skirtas Post 
Office Limited, ir Prancūzijos pensijų priemonę, skirtą La Poste82. 

3.5. Finansinės paslaugos 

3.5.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

2009 m. finansinis tarpininkavimas sudarė 5,7 % 27 ES valstybių narių BVP. Bankų sektorius 
jau seniai yra atviras konkurencijai83. Finansų rinkos jau gana liberalizuotos. Dauguma bankų 

                                                 
79 Byla C 43/2006, „La Poste“ pensijų reforma (OL L 63, 2008 3 7, p. 16–43); byla N 24/2008 ir C 

47/1998, Poste Italiane (OL C 145, 2008 6 11, p. 3); byla C 21/2005 ir C 22/2005, Poczta Polska 
(OL C 33, 2007 2 15, p. 9–10); byla N 642/05, Posten AB (OL C 291, 2007 12 5, p. 1). 

80 Byla N 388/2007, „Post Office Limited“ – pertvarkymo programa (OL C 14, 2008 1 19, p. 2); byla N 
642/05, Posten AB (OL C 291, 2007 12 5); byla N 650/2001, Pranešimas apie nuosavo kapitalo 
injekciją – An Post (OL C 43, 2007 2 27, p. 1); byla NN 24/2008 ir C 47/1998, Poste Italiane 
(OL C 145, 2008 6 11, p. 3). 

81 2002 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimas 2002/753/EB dėl Vokietijos Federacinės Respublikos 
įgyvendintų priemonių, susijusių su „Deutsche Post AG“, OL L 247, 2002 9 14, p. 27–55, kurį 
Bendrasis Teismas panaikino 2008 m. liepos 1 d. Sprendimu Deutsche Post prieš Komisiją, T-266/02, 
Rink. p. II-01233, patvirtintu Teisingumo Teismo sprendimu Deutsche Post prieš Komisiją, C-399/08; 
2008 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas 2008/948/EB dėl Vokietijos priemonių DHL ir Leipcigo–
Halės oro uosto naudai, OL L 346, 2008 12 23, p. 1–36, kurį Bendrasis Teismas patvirtino 2010 m. 
spalio 7 d. Sprendimu DHL prieš Komisiją, T-452/08. 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas 
2009/178/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Italija įgyvendino palūkanoms už valstybės iždo sąskaitoje 
laikomas einamųjų Poste Italiane sąskaitų lėšas sumokėti, byla C 42/06, Poste Italiane SpA – 
BancoPosta, OL L 64, 2009 3 10, p. 4–44. 

82 Byla C 43/2006, La Poste valstybės tarnautojų pensijų finansavimo reforma (OL L 63, 2008 3 7, p. 16–
42); byla N 822/2006, Pagalba mokėjimų įsipareigojimams, skirta „Post Office Limited“ (OL C 80, 
2007 4 13, p. 5). 

83 Žr., pvz., 1988 m. rugsėjo 21 d. Sprendimą Van Eyke, 267/86, Rink. p. 4769, ir Generalinio advokato 
nuomonės 23 punktą; 1981 m. liepos 14 d. Sprendimą Zuchner, C 172/80, Rink. p. 2021. Žr. taip pat 
1988 m. birželio 24 d. Tarybos direktyvą 88/361/EEB dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo 
(OL L 178, 1988 7 8, p. 5) ir 1989 m. gruodžio 15 d. Antrąją Tarybos direktyvą 89/646/EEB dėl 
įstatymų, kitų teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo, iš dalies 
keičiančią Direktyvą 77/780/EEB (OL L 386, 1989 12 30, p. 1–13).  
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vykdo tarpvalstybines operacijas. Kalbant apie tarpvalstybinių operacijų mastą mažmeninėje 
einamųjų sąskaitų rinkoje, tarpvalstybinės mokėjimo kortelių operacijos sudaro maždaug 10 
% visų mokėjimo kortelių operacijų. Tikimasi, kad sukūrus bendrą mokėjimų eurais erdvę 
(SEPA)84, tarpvalstybinių operacijų skaičius padidės, nes piliečiai tarpvalstybines operacijas 
galės atlikti iš tos pačios sąskaitos, o ne iš kelių sąskaitų skirtingose euro zonos valstybėse 
narėse. 

VESP požiūriu ypač svarbu tai, kad gana nemaža dalis ES piliečių neturi galimybės turėti 
pagrindinės banko sąskaitos85. Dėl tokios galimybių stokos gali kilti socialinės įtraukties 
problemų, nes galimybė turėti banko sąskaitą yra vis svarbesnė norint atlikti kasdienines 
finansines operacijas, pavyzdžiui, gauti atlyginimą ar socialines išmokas, apmokėti sąskaitas 
ir naudotis kitomis finansinėmis paslaugomis. 

3.5.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

Pagrindinės banko sąskaitos suteikimas šiuo metu ES lygmeniu nereglamentuojamas86.  

Specialių finansinėms paslaugoms taikomų valstybės pagalbos gairių, kuriomis būtų daromas 
poveikis VESP vertinimui, nėra. VESP bendrosios nuostatos yra pagrindinis dokumentas, 
kuriuo vadovaujantis taikomos VESP taisyklės finansinių paslaugų sektoriuje. 

3.5.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika 

Komisija nagrinėjo 12 atvejų87, susijusių su VESP finansinių paslaugų sektoriuje88. Du iš jų 
tebenagrinėjami89, vienas iš jų baigtas nepalankiu sprendimu90. Iš 10 baigtų nagrinėti atvejų 
tik viename taikytos 2005 m. VESP bendrosios nuostatos91. 

                                                 
84 SEPA – Europos bankų sektoriaus iniciatyva, kurios tikslas – užtikrinti, kad tarpvalstybiniai mokėjimai 

būtų atliekami taip lengvai, veiksmingai ir saugiai, kaip mokėjimai valstybės narės vidaus rinkoje. Ją 
sukūrus bet kuris klientas (vartotojas, prekybininkas, bendrovė) galės atlikti mokėjimus negrynaisiais 
eurais bet kuriam gavėjui, esančiam bet kurioje euro zonos šalyje, iš tos pačios banko sąskaitos, 
naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip jo šalyje. SEPA apims 
kreditų perkėlimą, tiesioginį debetą ir mokėjimus kortelėmis. 2010 m. gruodžio mėn. Europos Komisija 
pateikė Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais 
techniniai reikalavimai, pasiūlymą; šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos galimybės nacionalines 
kredito pervedimo ir tiesioginio debeto sistemas visiškai perkelti į SEPA priemones.  

85 Remiantis naujausiais duomenimis, 30 mln. suaugusių asmenų ES neturi banko sąskaitos. Į šį skaičių 
įeina asmenys, neturintys banko sąskaitos tiek savanoriškai, tiek nesavanoriškai. Žr. 2010 m. spalio 6 d. 
Komisijos tarnybų darbinį dokumentą Konsultacijos dėl galimybės turėti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf.  

86 Žr. 2010 m. spalio 6 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą Konsultacijos dėl galimybės turėti 
pagrindinę mokėjimo sąskaitą (minėtas 85 išnašoje). 

87 Byla N 642/2005, Valstybės kompensacija „Posten AB“ už bazinių išmokų ir grynųjų pinigų mokėjimo 
paslaugų teikimą – Švedija (OL C 291, 2007 12 5, p. 5); byla N 749/2001, „Posten AB“ žiro mokėjimų 
paslaugos – Švedija (OL C 187, 2003 8 7, p. 9); byla N 514/2001, Universaliosios bankininkystės 
paslaugos „Jungtinės Karalystės socialinių išmokų mokėjimo sistemos modernizavimas ir galimybės 
naudotis universaliosiomis bankininkystės paslaugomis per pašto tarnybas suteikimas“ – Jungtinė 
Karalystė (OL C 186, 2003 8 6, p. 17); byla N 252/2002, Miesto pašto tarnybų tinko pertvarkymas – 
Jungtinė Karalystė (OL C 269, 2003 11 8, p. 22); byla N 784/2002, Vyriausybės paramos kaimo tinklui 
finansavimas, skolos mokėjimų finansavimas ir koreguojamoji apyvartinių lėšų paskola „Post Office 
Limited“ – Jungtinė Karalystė (OL C 269, 2003 11 8, p. 23); byla N 244/03, Saviskolos bendrija – 
galimybė naudotis pagrindinėmis finansinėmis paslaugomis – Škotija; byla C 42/2006, „Poste Italine“ 
– „Banco Posta“ – Atlygis už valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamosios sąskaitos lėšas – Italija 
(OL C 290, 2006 11 29, p. 8 ir OL L 64, 2009 3 10, p. 4); byla C 49/2006, „Poste Italine“ – „Banco 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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Su finansinėmis paslaugomis susijusios bylos yra sudėtingos dėl to, kad labai sunku tiksliai 
nustatyti su VESP susijusias sąnaudas, pajamas ir pagrįstą pelną. 

Svarbi užduotis nagrinėjant šiuos atvejus – teisingai priskirti sąnaudas VESP. Daugeliu atvejų 
VESP teikiantis bankas turi teikti paslaugą, kurios kitu atveju galėtų neteikti. Tokios 
paslaugos paprastai teikiamos per įprastus bankų platinimo tinklus. Be to, teikiant VESP 
įprastą darbą turi atlikti ir administraciniai padaliniai. Todėl tam, kad sąnaudos būtų tinkamai 
priskirtos VESP, reikia nustatyti tiek su VESP susijusias specialias sąnaudas, tiek joms 
tenkančių pridėtinių išlaidų dalį. Tai būdinga visoms VESP, todėl atsižvelgiant į bankų 
operacijų sudėtingumą ir tai, kad VESP paprastai teikiamos visos šalies mastu, paprastai 
reikia nagrinėti viso banko sąnaudų struktūrą.  

Kalbant apie pajamas, svarbi bankų veiklos modelio dalis yra kryžminis pardavimas, t. y. jei 
klientas jau turi vieną banko produktą, bankas paprastai bando tokiam klientui parduoti kitą 
produktą ir taip gauti papildomų pajamų. Pavedant VESP bankams, kartais jiems taip pat 
suteikiama speciali arba išimtinė teisė siūlyti tą produktą (pavyzdžiui, Banque Postale, 
Caisses d'Epargne ir Crédit Mutuel buvo vieninteliai trys Prancūzijos bankai, kuriems 
suteiktos specialios teisės teikti neapmokestinamas taupomąsias sąskaitas „Livret A“). 
Atsižvelgiant į jų veiklos strategiją, jie gali praktiškai parduoti papildomų produktų kai 
kuriems VESP naudotojams ir taip gauti papildomų pajamų.  

Galiausiai, teikiant finansines VESP sunku nustatyti tinkamą leistino pagrįsto pelno dydį. 
Pirmiausia dėl to, kad bankų pelno maržos apskritai nėra viešai skelbiama informacija. Antra, 
siekiant tiksliai nustatyti pagrįstą pelną svarbus rizikos (ar jos nebuvimo) klausimas. Jei už 
teikiamą paslaugą bankui paprasčiausiai mokamas mokestis, jį nustatyti gali būti pakankamai 
nesudėtinga. Tačiau mišrios sistemos atveju, kai bankas teikdamas VESP renka lėšas ir 
investuoja jas prisiimdamas riziką, apskaičiuoti tinkamą pagrįstą pelną yra sunkiau. Tai 
svarbus klausimas ir informacijos apie tai kitų sektorių bylose yra mažai. 

3.6. Visuomeninio transliavimo paslaugos 

3.6.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Visos valstybės narės turi bent vieną visuomeninį transliuotoją, kuris paprastai turi tvirtą 
padėtį rinkoje. Visuomeninio transliavimo paslaugos, neatsižvelgiant į jų ekonominę svarbą, 
skiriasi nuo viešųjų paslaugų kituose ekonomikos sektoriuose. Nėra jokios kitos paslaugos, 
kuria tuo pačiu metu galėtų naudotis tiek daug gyventojų, kuria gyventojams būtų suteikta 
tiek daug informacijos bei turinio ir kuria būtų perteikiama ir veikiama tiek individuali, tiek 
viešoji nuomonė.  

                                                                                                                                                         
Posta“ – Italija (dėl pašto taupomųjų knygelių libretti postali ir pašto taupymo lakštų buoni fruttiferi 
postali (OL C 31, 2007 2 13, p. 11 ir OL L 189, 2009 7 21, p. 3); byla C 88/1997, Galima pagalba 
„Crédit Mutuel“, susijusi su taupymo priemone „livret bleu“ – Prancūzija (OL C 210, 2006 9 1, p. 12–
32); byla CP 280/2009, N 531/2005, „Banque Postale“ pavestos VESP – Prancūzija (OL C 21, 
2006 1 28, p. 2).  

88 T. y. išskirtinai arba kaip su bankais susijusi didesnės apimties pašto VESP dalis. 
89 Byla C 88/1997, Galima pagalba „Crédit Mutuel“, susijusi su taupymo priemone „livret bleu“ 

(OL C 210, 2006 9 1, p. 12–32); byla N 531/2005, „Banque Postale“ pavestos VESP – Prancūzija 
(OL C 21, 2006 1 28, p. 2). 

90 Byla C 42/2006, „Poste Italine“ – „Banco Posta“ – Palūkanų mokėjimas už valstybės iždo sąskaitoje 
laikomas einamosios sąskaitos lėšas – Italija (OL L 64, 2009 3 10, p. 4). 

91 Byla N 642/2005, Valstybės kompensacija „Posten AB“ už bazinių išmokų ir grynųjų pinigų mokėjimo 
paslaugų teikimą – Švedija (OL C 291, 2007 12 5, p. 5). 
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Ypatingas visuomeninio transliavimo vaidmuo pabrėžiamas Protokolu Nr. 29 dėl valstybių 
narių visuomeninės transliacijos sistemos, pridėtu prie ES sutarties ir SESV. Protokole 
pripažįstama, kad valstybių narių visuomeninė transliacijos sistema yra tiesiogiai susijusi 
kiekvienos visuomenės demokratiniais, socialiniais ir kultūriniais poreikiais bei su poreikiu 
išlaikyti žiniasklaidos pliuralizmą, ir teigiama: Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatos 
nepažeidžia valstybių narių kompetencijos finansuoti visuomeninę transliaciją, jeigu šis 
finansavimas teikiamas transliuojančiosioms organizacijoms, kad jos vykdytų su viešosiomis 
paslaugomis susijusius įgaliojimus, kuriuos suteikia, apibrėžia ir organizuoja kiekviena 
valstybė narė, ir jeigu šis finansavimas prekybos sąlygų ir konkurencijos Bendrijoje 
nepaveikia taip, kad pakenktų bendriems interesams, taip pat atsižvelgiant į šios viešosios 
paslaugos funkcijų vykdymą. 

3.6.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

2009 m. Komisijos komunikate dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo visuomeninio 
transliavimo paslaugoms ir ankstesniame 2001 m. komunikate92 atsižvelgiama į tai, kad 
visuomeninio transliavimo paslaugos, nors ir turinčios aiškią ekonominę svarbą, 
nesulyginamos su viešąja paslauga jokiame kitame ekonomikos sektoriuje. Pagrindinėse 
komunikato nuostatose daug dėmesio skiriama atskaitomybei ir veiksmingai nacionalinio 
lygmens kontrolei, įskaitant skaidrų valstybės finansuojamų naujų žiniasklaidos paslaugų 
bendro poveikio vertinimą (svarbių naujų paslaugų, kurias pradeda teikti visuomeniniai 
transliuotojai, išankstinis vertinimas), kompensacijos permokos kontrolę ir viešųjų paslaugų 
užduoties priežiūrą. Komunikate nepaliekama galimybė visuomeninio transliavimo 
paslaugoms, be kita ko, taikyti VESP bendrąsias nuostatas. 

3.6.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika 

2005 m. priėmus rinkinį, Komisija įvertino 16 valstybės pagalbos atvejų, susijusių su 
valstybės pagalbos priemonėmis visuomeninio transliavimo paslaugoms. Šie atvejai buvo 
vertinami ne pagal rinkinį, o pagal visuomeninio transliavimo paslaugų komunikatus. 
Pagrindiniai nagrinėti klausimai – transliuotojui pavesta viešųjų paslaugų užduotis, 
transliuotojų teisė teikti naujas garso ir vaizdo paslaugas ir tinkami mechanizmai 
kompensacijos permokai išvengti. Veiksmingumo klausimas paprastai tokiais atvejais 
nenagrinėjamas. 

Kaip minėta 3.6.2 skirsnyje, ateityje toliau plėtojant technines platformas, vis daugiau 
dėmesio gali būti skiriama išankstiniam svarbių naujų paslaugų vertinimui. Tačiau reikėtų 
pažymėti, kad už tokių priemonių taikymą pirmiausia atsakingos valstybės narės. 

                                                 
92 Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo visuomeninio transliavimo 

paslaugoms, OL C 257, 2009 10 27, p. 1–14; Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos taisyklių 
taikymo viešųjų paslaugų transliavimui, OL C 320, 2001 11 15, p. 5–11. 
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3.7. Plačiajuostis ryšys 

3.7.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

IRT sektoriuje tiesiogiai sukuriama 5 % Europos BVP, jo rinkos vertė – 660 mlrd. EUR per 
metus93. Telekomunikacijų sektorius sudaro 52 % šios sumos. Daug mažų ir didelių rinkos 
dalyvių konkuruoja tarpusavyje ir ypač su buvusių valstybės monopolijų rinkos senbuviais. 

3.7.2. Teisinio reguliavimo sistema ir šiam sektoriui taikomos valstybės pagalbos taisyklės 

Direktyvoje 2002/21/EB (toliau – Pagrindų direktyva)94 nustatyta, kad viešųjų ryšių tinklų ar 
paslaugų teikėjai, turintys specialias ar išimtines teises teikti paslaugas kituose (ne 
elektroninio ryšio) sektoriuose toje pačioje ar kitoje valstybėje narėje, turi turėti atskiras 
sąskaitas. Be to, Direktyvoje 2002/22/EB (toliau – Universaliųjų paslaugų direktyva)95 
nustatyta, kad valstybės narės tam tikromis aplinkybėmis gali nustatyti universaliųjų paslaugų 
teikėjui įsipareigojimą teikti prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo paslaugas ir taikyti skaidrų 
nustatytų grynųjų sąnaudų, patirtų vykdant tokį įsipareigojimą, kompensavimo valstybės 
lėšomis arba specialaus šiam sektoriui skirto fondo lėšomis mechanizmą. Be to, Universaliųjų 
paslaugų direktyvoje numatyta galimybė įgalioti teikti papildomas paslaugas, nepatenkančias 
į telekomunikacijų universaliųjų paslaugų, apibrėžtų ES lygmeniu, taikymo sritį, bet tokiais 
atvejais konkrečioms įmonėms negalima taikyti kompensacijų mechanizmo96.  

Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gairėse97 pateikiamos specialios nuostatos, susijusios su valstybės remiamu bazinio 
plačiajuosčio ryšio ir naujos kartos prieigos tinklų diegimu vietovėse, į kurias privatūs veiklos 
vykdytojai neinvestuoja. Tokiu atveju pagalba dažnai teikiama ne kaip kompensacija už 
viešąsias paslaugas, o kaip sektoriui skirta investicinė pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 
3 dalies c punktą. Tačiau kompensacija už viešąsias paslaugas taip pat gali būti suderinama su 
106 straipsnio 2 dalimi, jei tenkinamos bendrosios sąlygos.  

3.7.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika 

Tik vos keliais atvejais paramos sistemos plačiajuosčio ryšio plėtrai laikytos VESP. Trimis 
atvejais98 nuspręsta, kad pagalbos nėra (tenkinami Altmark kriterijai) ir tik trečiuoju atveju 
sprendimas priimtas remiantis rinkiniu. Vienu atveju99 pagalba laikyta suderinama pagal 
VESP bendrąsias nuostatas. 

                                                 
93 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatas „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, 

COM(2010) 245 galutinis, p. 4. 
94 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 

paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, OL L 108, 2002 4 24, p. 33–50. 
95 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 

paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, OL L 108, 2002 4 24, 
p. 51–77. 

96 Universaliųjų paslaugų direktyvos 32 straipsnis. 
97 Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės, 

OL C 235, 2009 9 30, p. 7. 
98 Byla N 382/2004, Sparčiosios telekomunikacijos Limuzene – DORSAL (OL C 230, 2005 9 20, p. 6–7); 

byla N 381/2004, Didelio greičio ryšių tinklo projektas Pyrénées-Atlantiques regione (OL C 162, 
2005 7 2, p. 5–6); byla N 331/2008, Didelio greičio ryšių tinklo projektas Hauts-de-Seine regione (OL 
C 256, 2010 9 23, p. 1). 

99 Byla N 196/2010, Tvarios infrastruktūros plačiajuosčio interneto ryšiui visoje Estijos teritorijoje teikti 
sukūrimas (EstWin projektas). 
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Išnagrinėtais atvejais daugiausia dėmesio skirta susijusių viešojo konkurso procedūrų 
atitikčiai ketvirtam Altmark kriterijui ir plačiajuosčio ryšio plėtros, kaip VESP, apibrėžčiai. 
Tačiau galima manyti, kad ateityje valstybės pagalba plačiajuosčiam ryšiui diegti tik 
išimtiniais atvejais, o ne kaip taisyklė, bus vertinama pagal SESV 106 straipsnio 2 dalį. 

3.8. Sveikatos priežiūra 

3.8.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Sveikatos apsaugos sektorius yra labai reikšmingas ne tik dėl to, kad jis yra svarbus 
gyventojams, bet ir dėl to, kad valstybės išlaidos šiam sektoriui sudaro 6–10 % ES šalių 
BVP100. 

ES sveikatos priežiūros sistemos yra dviejų pagrindinių rūšių: 

• Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos. Šios tarnybos finansuojamos iš mokesčių ir 
veikia pagal išmokų natūra sistemą. Keletas valstybių narių, visų pirma Jungtinė Karalystė, 
Italija, Ispanija ir Portugalija, sukūrė nacionalinių sveikatos priežiūros tarnybų sistemas. 

• Socialinio draudimo sistemos. Šios sistemos grindžiamos privalomu draudimu, todėl arba 
visi piliečiai, arba tam tikrų grupių asmenys privalo turėti sveikatos draudimą. 

Sveikatos priežiūros sektoriuje galima išskirti tris rinkas: 

• sveikatos priežiūros paslaugos – ligoninių ir ambulatorinės paslaugos; 

• sveikatos priežiūros produktai – farmacijos pramonė, vaistinės ir kitos sveikatos priežiūros 
prekės; 

• sveikatos draudimas – sveikatos priežiūros ir (arba) produktų finansavimas ir profesinis 
medicinos darbuotojų draudimas.  

Sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje laipsniškai kuriama tikroji sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinka: gana nedaug bendrovių (tačiau jų skaičius vis didėja) teikia sveikatos 
priežiūros paslaugas daugiau kaip vienoje Europos šalyje.  

ES 15 ir ES 12 valstybių narių privataus draudimo rinkose matyti aiškūs skirtumai (nors yra 
viena ar dvi išimtys), susiję su rinkos plėtra ir viešomis diskusijomis apie privatų sveikatos 
priežiūros draudimą. ES 15 valstybių narių rinkos yra didesnės, įvairesnės ir jose daugiausia 
dominuoja arba dominavo savidraudos draugijos. Tačiau daugelyje ES 12 valstybių narių 
rinkos yra menkai išvystytos, daugiausia joms tenka tik papildomas vaidmuo ir kartais jos yra 
išskirtinai komercinės. 

Kalbant apie išlaidas, privataus sveikatos draudimo išlaidos, palyginti su visomis išlaidomis 
sveikatos priežiūrai Europos Sąjungoje, nėra didelės. Jos sudaro mažiau kaip 5 % visų išlaidų 

                                                 
100 EUROSTAT, „Statistics explained“ – Išlaidos sveikatos priežiūrai, 2008 m. balandžio mėn. 
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sveikatos priežiūrai dviejuose trečdaliuose valstybių narių, tačiau yra gerokai didesnės 
Slovėnijoje (13,1 %), Prancūzijoje (12,8 %) ir Vokietijoje (9,3 %)101. 

3.8.2. Teisinio reguliavimo sistema 

Specialių sveikatos priežiūros sektoriui taikomų valstybės pagalbos taisyklių nėra. Tačiau 
pagal VESP sprendimą apie pagalbą ligoninėms pranešti nereikia, neatsižvelgiant į susijusios 
kompensacijos sumą, jei tenkinamos VESP sprendime išdėstytos sąlygos (žr. 2.2.1 skirsnį). 

Kiti svarbūs ES teisės aktai  

• 2006 m. Taryba priėmė Komunikatą dėl bendrųjų vertybių ir principų valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemose ir pažymėjo, kad tokia bendra vertybė yra universalumas – 
niekam neturėtų būti trukdoma gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir visiems turi būti 
užtikrintos galimybės jas gauti. 2007 m. Sveikatos priežiūros strategijoje Komisija pabrėžė 
universalios aprėpties svarbą102. 

• Pagal 2008 m. Trečiąją ne gyvybės draudimo direktyvą vyriausybės nebegali daryti įtakos 
rinkos struktūrai103.  

3.8.3. Komisijos sprendimų priėmimo praktika  

Sveikatos priežiūros paslaugos. Komisija daugiausia nagrinėja privačių klinikų skundus dėl 
pagalbos valstybinėms ligoninėms104. Daugiausia skundžiamasi dėl to, kad valstybinėms 
ligoninėms sudaromos palankesnės sąlygos, nors, skundo pateikėjų manymu, tiek privačioms, 
tiek valstybinėms ligoninėms pavesti tie patys VESP įsipareigojimai. Taigi, skundžiamasi dėl 
šių dalykų: 

• valstybinėms ligoninėms pavestų VESP ir sąskaitų skaidrumo stokos,  

• galimos kompensacijos permokos, kurios valstybė faktiškai netikrina ir 

• galimo kryžminio komercinės veiklos subsidijavimo valstybės lėšomis. 

Valstybinėms ligoninėms pavestų VESP ir sąskaitų skaidrumas ligoninių sektoriuje yra labai 
svarbus, nes valstybinės ligoninės dažnai gauna daugiau pagalbos nei privačios ligoninės. Turi 
būti aiškiai patvirtinta dokumentais, kokias papildomas paslaugas, kuriomis pateisinama 
didesnė kompensacija, teikia valstybinės ligoninės.  

                                                 
101 EUROPOS KOMISIJA, Privatus sveikatos draudimas Europos Sąjungoje: 2009 m. birželio 24 d. 

Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato galutinė 
ataskaita, p. 6. 

102 Tarybos išvados dėl ES sveikatos sistemų bendrųjų vertybių ir principų, 2733-iasis Užimtumo, 
socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdis Liuksemburge, 2006 m. birželio 1–
2 d.; 2007 m. spalio 23 d. Komisijos baltoji knyga „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis 
požiūris“, COM(2007) 630. 

103 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus 
gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, 
OL L 81, 2008 3 20, p. 69–70. 

104 Byla NN 54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) 
prieš Belgiją (OL C 74, 2010 3 24, p. 1). 
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Reikėtų pažymėti, kad kai kurie šie skundai grindžiami neteisingu VESP sprendimo 
reikalavimų aiškinimu. Privatūs skundų teikėjai dažnai mano, kad visiems sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjams turėtų būti sudaromos tokios pačios sąlygos ir kad neturėtų būti 
įmanoma vienam paslaugų teikėjui pavesti daugiau viešųjų paslaugų įsipareigojimų nei kitam. 
Be to, jie dažnai teigia, kad neturėtų būti galima skirti kompensacijos neveiksmingiems 
paslaugų teikėjams. 

Privatus sveikatos draudimas. Komisijos nagrinėti atvejai daugiausia susiję su privatiems 
sveikatos draudimo teikėjams taikomomis rizikos suvienodinimo schemomis, pvz., 
Nyderlanduose (2006 m.) ir Airijoje (2006 m.)105. Rizikos suvienodinimo schemos – tam 
tikros rūšies tiesioginė intervencija, paprastai susijusi su mažos rizikos draudikų lėšų 
pervedimu didelės rizikos draudikams. Tokios schemos yra svarbi sudedamoji sveikatos 
draudimo rinkos dalis, kurioje taikomi atviros narystės ir vienodų tarifų principai, o jų tikslas 
– užtikrinti sveikatos draudimo įsigijimo galimybes ir sąžiningą draudikų konkurenciją. 
Rizikos suvienodinimo priemonėmis siekiama sumažinti draudikų paskatas konkuruoti pagal 
rizikos atrankos principą ir skatinti konkuruoti pagal kainos ir kokybės principus. Sprendimu 
BUPA nustatyta, kad toks lėšų pervedimas gali būti laikomas kompensacija už VESP106. 

3.9. Socialinės paslaugos ir vietos valdžios institucijų organizuojamos paslaugos  

3.9.1. Sektoriaus dydis ir struktūriniai ypatumai 

Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės 
svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“107, socialinės paslaugos, be kita ko, yra 
įstatymais nustatytos ir papildomos socialinės apsaugos sistemos, kurių organizacinė forma 
gali būti įvairi (savidraudos arba profesinės draudimo bendrovės), ir kitos esminės, tiesiogiai 
asmeniui teikiamos paslaugos ir prevencinį ir socialinės sanglaudos vaidmenį atliekančios 
paslaugos, kaip antai pagalba asmeniui, užimtumas ir mokymas, socialinis būstas, vaiko 
priežiūra ir ilgalaikės priežiūros paslaugos. 

Socialinių paslaugų statistiniai duomenys dažnai suvedami su sveikatos priežiūros paslaugų 
duomenimis, todėl konkrečių duomenų apie atskirus sektorių segmentus yra labai mažai108. 
Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos kartu sudaro maždaug 5 % bendros ekonominės 
veiklos 27 ES valstybėse narėse, šiame sektoriuje dirba 21,4 mln. darbuotojų, sektoriaus 
užimtumo lygis – 10 %. Be to, kaip išsamiau paaiškinta tolesniuose skyriuose, dvi pačios 
svarbiausios paslaugos – ilgalaikė priežiūra ir socialinis būstas – kai kuriose valstybėse narėse 
gali sudaryti daugiau kaip 2 % BVP109. 

Vienose valstybėse narėse socialines paslaugas teikia tik viešojo administravimo institucijos, 
kitose – tiek privatūs, tiek viešieji socialinių paslaugų teikėjai. Kai kuriose šalyse jau išvystyta 
ilgalaikės priežiūros rinka, kurioje konkuruoja viešieji ir privatūs veiklos vykdytojai. 

                                                 
105 Byla N 214/2010, Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars (OL C 333, 

2010 12 10, p. 3); byla N 46/2003, Rizikos suvienodinimo schema Airijos sveikatos draudimo rinkoje 
(OL C 186, 2003 8 6 p. 16). 

106 2008 m. vasario 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas BUPA prieš Komisiją, T-289/03 
(minėtas 8 išnašoje).  

107 Komisijos komunikatas „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos 
Europos Sąjungoje“, COM(2006) 177 galutinis, 2006 m. balandžio 26 d. 

108 Žr. 2010 m. spalio 22 d. Komisijos tarnybų darbinio dokumento Antroji dvimetė visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų ataskaita, SEC(2010) 1284, 1 skyrių. 

109 Žr. skyrius 3.9.2 Ilgalaikė priežiūra ir 3.9.5 Socialinis būstas. 
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Socialines paslaugas vietos lygmeniu daugiausia teikia maži veiklos vykdytojai, kuriems jas 
pavedė valdžios institucijos. Tačiau kai kuriose srityse veikia dideli paslaugų teikėjai, turintys 
patronuojamųjų teikėjų keliose valstybėse narėse. 

3.9.2. Ilgalaikė priežiūra 

Visoje Europoje vyresnio amžiaus žmonėms teikiamos įvairios ilgalaikės priežiūros paslaugos 
– ilgalaikės priežiūros institucijų paslaugos (stacionarinės ilgalaikės priežiūros paslaugos), 
dienos centrų ir kitų bendruomeninių institucijų paslaugos (bendruomeninės ilgalaikės 
priežiūros paslaugos) ir namuose teikiamos paslaugos (namuose teikiamos priežiūros 
paslaugos). Tokios paslaugos Europoje teikiamos taip pat labai skirtingai – Skandinavijoje 
oficialių priežiūros institucijų paslaugomis naudojamasi labai dažnai, o kitose Europos dalyse, 
pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje ir Graikijoje, priežiūrą paprastai teikia šeimos nariai ir 
oficialių ilgalaikės priežiūros institucijų nėra daug. 

Ilgalaikei priežiūrai tenka 1–20 % valstybių narių bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų. Tai 
reiškia, kad kelios valstybės narės (įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Daniją ir Belgiją) ilgalaikei 
priežiūrai išleidžia 1–2 % BVP. Dėl gyventojų senėjimo ši procentinė dalis turėtų gerokai 
padidėti visose valstybėse narėse110.  

3.9.3. Ankstyvojo ugdymo ir vaikų priežiūros paslaugos 

Daugelyje Europos šalių nustatytos atskiros ankstyvojo ugdymo ir vaikų priežiūros taisyklės 
ir tokios paslaugos administruojamos atskirai, nors praktiškai jos dažnai yra neatsiejamos. 

3.9.4. Įdarbinimo paslaugos 

Per pastarąjį dešimtmetį įdarbinimo paslaugos visoje Europoje gerokai pasikeitė. Pasyviąsias 
įdarbinimo paslaugas pradėta teikti kartu su aktyviosiomis paslaugomis, remiantis teisių ir 
pareigų filosofija, kai daugiau tikimasi iš šių paslaugų gavėjų ir iš pačių paslaugų111. 
Tikriausiai didžiausias pokytis – aktyviau veikia privatūs paslaugų teikėjai (bent jau kai 
kuriose įdarbinimo paslaugų srityse) ir viešieji veiklos vykdytojai vis daugiau tam tikrų savo 
užduočių perleidžia privatiems veiklos vykdytojams ir sudaro su jais vis daugiau subrangos 
sutarčių. 

3.9.5. Socialinis būstas 

Socialinio būsto teikimo paslauga Europoje apima būsto pastatymą, nuomą arba pardavimą ir 
valdymą prieinamomis kainomis, taip pat jo skyrimą bei valdymą, įskaitant, jei reikia, 
gyvenamųjų namų kvartalų ir rajonų valdymą. Vis dažniau socialinio būsto valdymas apima 
socialinius aspektus – pavyzdžiui, priežiūros paslaugos numatytos aprūpinimo būstu arba 
perkėlimo į kitą būstą programose, skirtose specialių grupių asmenims, arba skolų valdymo 
priemonėse, skirtose mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Tačiau daugeliu atvejų 
konkrečios priežiūros institucijos teikia priežiūros paslaugas ir bendradarbiauja su socialinio 
būsto teikėjais112. 

                                                 
110 EUROSTATAS, Sveikatos priežiūros išlaidos, pagrindiniai duomenys, 26/2008, p. 1. 
111 Žr. Antrosios dvimetės visuotinės svarbos socialinių paslaugų ataskaitos 2.1.3 skirsnį. 
112 Žr. Antrosios dvimetės visuotinės svarbos socialinių paslaugų ataskaitos 2.1.4 skirsnį. 
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EUROSTATO duomenimis, viešųjų išlaidų socialiniam būstui vidurkis – 0,6 % 27 ES 
valstybių narių BVP113. Valstybės narės, kurių viešosios išlaidos viršija ES vidurkį, 
daugiausia yra ES 15 valstybės narės (įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Švediją, Daniją ir 
Jungtinę Karalystę). 

3.9.6. Kitos socialinės paslaugos ir vietos valdžios institucijų organizuojamos paslaugos 

Daugelis vietos valdžios institucijų teikia įvairias paslaugas, skirtas socialinei sanglaudai 
didinti vietos lygmeniu. Šios paslaugos teikiamos siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
visoms grupėms (pavyzdžiui, mažas pajamas gaunančioms šeimoms, neįgaliems asmenims ar 
asmenims, patiriantiems socialinių sunkumų). Paslaugos, dėl kurių skųstasi, apie kurias (iš 
anksto) pranešta arba dėl kurių valstybės narės teiravosi: 

• rekreacinė veikla (pvz., baseinai, zoologijos sodai, sporto centrai, jaunimo klubai); 

• ugdymo ir kultūros veikla vaikams ir suaugusiesiems (pvz., vaiko priežiūra, bibliotekos, 
mokymo centrai, muziejai); 

• asmenų, esančių nepalankioje socialinėje padėtyje, konsultavimas; 

• globos namai benamiams; 

• bendruomenės centrai; 

• vietinės miesto aikštės arba koncertų salės. 

Šių paslaugų teikimas svarbus ne tik valstybės narės vietos lygmens, bet ir regioninio lygmens 
socialinei sanglaudai. Vietos valdžios institucijos finansuoja muziejus, miesto aikštes, 
koncertus, parodas, kad būtų organizuojami kultūros renginiai, kurie kitu atveju nebūtų 
organizuojami. 

3.9.7. Teisinio reguliavimo sistema 

Socialinių VESP srityje suderinamumo vertinimas atliekamas remiantis rinkiniu. Šiam 
sektoriui taikomų ES taisyklių nėra. Tačiau pagal VESP sprendimą apie pagalbą socialinį 
būstą administruojančioms įmonėms pranešti nereikia, neatsižvelgiant į susijusios 
kompensacijos sumą, jei tenkinamos VESP sprendime išdėstytos sąlygos (žr. 2.2.1 skirsnį). 

Kultūros paslaugos šiuo atžvilgiu yra ypatingos, nes pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies 
d punktą joms taikoma speciali valstybės pagalbos draudimo išimtis. Tačiau tai nereiškia, kad 
jos negali būti laikomos VESP, jei atitinka būtinus reikalavimus. 

3.9.8. Komisijos sprendimų priėmimo praktika  

Ilgalaikė priežiūra. Komisija gavo Vokietijos ir Nyderlandų privačių konkurentų skundų dėl 
viešųjų ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų finansavimo. Nustatyta, kad viešasis 
finansavimas šiais atvejais atitiko rinkinio reikalavimus. 

                                                 
113 EUROSTATAS, Statistinių duomenų knygelės ISSN 1681-9365, Europos socialinio sektoriaus 

statistika – Socialinė apsauga – Išlaidos ir pajamos, 1997–2005 m. duomenys. 
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Socialinis būstas. 2009 m. gruodžio 15 d. Komisija priėmė svarbų su socialiu būstu 
Nyderlanduose susijusį sprendimą, kuriuo Nyderlandų socialinio būsto sistemą paskelbė 
suderinama su ES valstybės pagalbos taisyklėmis, remdamasi SESV 106 straipsnio 
2 dalimi114. Palankus sprendimas grindžiamas Nyderlandų įsipareigojimais pakeisti dabartinę 
sistemą, kad ji atitiktų ES valstybės pagalbos taisykles. Pirmiausia valstybės lėšos negali būti 
naudojamos komercinei veiklai ir būstas turi būti skiriamas skaidriai, remiantis objektyviais 
kriterijais. Komisija taip pat gavo daug skundų iš kitų valstybių narių. 

Kitos socialinės paslaugos ir vietos valdžios institucijų organizuojamos paslaugos. Komisija 
iš valstybių narių gavo daug skundų, (išankstinių) pranešimų ir klausimų, susijusių su kitų 
rūšių VESP ir vietos lygmeniu organizuojamomis paslaugomis. Daugeliui susijusių paslaugų, 
kaip paaiškėjo jas išnagrinėjus, taikomas VESP sprendimas, todėl apie jas pranešti nebūtina. 

Labai daug pranešimų, susijusių su kultūrinio pobūdžio paslaugomis, išnagrinėti pagal 
107 straipsnio 3 dalies d punktą. Kultūros paslaugos – ypač teikiamos vietos lygmeniu – 
dažnai atitinka VESP apibrėžties kriterijus, tačiau gali būti, kad pagal VESP sprendimą apie 
jas pranešti nebūtina. 

3.10. Visuotinės svarbos socialinių paslaugų vadovas 

Kartu su 2007 m. komunikatu Komisijos tarnybos paskelbė du dažnai užduodamų klausimų 
dokumentus, į kuriuos įtraukė informaciją apie valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo taisyklių 
taikymą115. Šiuose dokumentuose siekta atsakyti į su taisyklių taikymu susijusius klausimus, 
kuriuos pateikė įvairios suinteresuotosios šalys.  

Komisijos tarnybos neseniai atnaujino šiuos du dokumentus, įtraukdamos papildomus per 
Sąveikiosios informacijos paslaugos sistemą pateiktus klausimus, naują Teismo praktiką ir 
kitus klausimus, kuriuos iškėlė suinteresuotosios šalys. Remiantis atnaujinta informacija 
parengtas vienas dokumentas – „ES valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos 
taisyklių taikymo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, visų pirma visuotinės svarbos 
socialinėms paslaugoms, vadovas“116. Siekiant užtikrinti, kad vadovą būtų patogu naudoti ir 
kad jis būtų aiškus, į jį įtrauktos visos susijusios ES teisės sritys. 

Kaip ir per Sąveikiosios informacijos paslaugos sistemą pateikiamų klausimų atveju, vadove 
paaiškinamos ne tik rinkinio sąlygos, susijusios su, pavyzdžiui, pavedimu ir kompensacija, bet 
ir bendrieji dalykai, pavyzdžiui, VESP apibrėžtis ir ekonominės bei neekonominės veiklos 
skirtumai. 

Kadangi naująjį vadovą Komisija paskelbė labai neseniai, suinteresuotosios šalys neturėjo 
galimybės pateikti pastabų apie dokumento tekstą vykstant konsultacijoms. Iš pastabų apie 
2007 m. dažnai užduodamų klausimų dokumentus matyti, kad šie dokumentai – naudinga 
priemonė siekiant užtikrinti teisinį tikrumą. Tačiau kaip ir sąveikiosios informacijos paslaugos 
atveju nemažai suinteresuotųjų šalių mano, kad jie negalėtų pakeisti oficialesnių Komisijos 
gairių. 

                                                 
114 Byla N 642/2009, Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de district 

(OL C 31, 2010 2 9, p. 6–7). 
115 Žr. 2 išnašą. 
116 2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ES valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų 

ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, visų pirma visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms, vadovas“, SEC(2010) 1545. 
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4. VIEŠŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS 

VESP bendrųjų nuostatų 25 punkte ir VESP sprendimo 9 straipsnyje nustatyta, kad Komisija 
turi surengti išsamias konsultacijas dėl rinkinio taikymo. Per šį 2010 m. baigtą konsultacijų 
procesą valstybės narės teikė ataskaitas ir plačiai konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis. 

Konsultacijų proceso tikslas – nustatyti rinkinio poveikį Europoje teikiamoms VESP ir jų 
veiksmingumui ir išsiaiškinti, kurias taisykles būtų galima pagerinti. 

4.1. Valstybių narių ataskaitos 

Pirmasis konsultacijų proceso etapas – valstybių narių ataskaitos117. Ataskaitos buvo 
teikiamos 2008–2009 m. Kelioms valstybėms narėms buvo sunku iš įvairių nacionalinio 
administravimo institucijų surinkti išsamią statistinę informaciją apie teikiamas VESP. Kai 
kurios valstybės narės pažymėjo, kad rinkinys dažnai taikomas regioniniu arba netgi vietos 
lygmeniu ir menkai koordinuojamas nacionaliniu lygmeniu, todėl surinkti duomenis nėra 
lengva. Iš tiesų, kai kurios valstybės narės visiškai nepateikė statistinės informacijos apie 
VESP sprendimo taikymą, kai kurios – savo ataskaitose daugiausia dėmesio skyrė centrinės 
valdžios lygmeniu teikiamoms kompensacijoms už VESP. 

Dauguma valstybių narių nepateikė išsamios statistinės informacijos apie dokumentų rinkinio 
taikymą, o savo ataskaitose daugiausia aprašė praktinę rinkinio taikymo praktiką. 

Valstybių narių pateiktos pastabos susijusios ne tik su rinkinio priemonėmis ir reikalavimais. 
Valstybės narės savo ataskaitose taip pat nagrinėjo pagalbos apibrėžties pagal SESV 
107 straipsnį klausimą ir su Altmark sprendimu118 susijusios Teisingumo Teismo praktikos 
poveikį119. 

4.2. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis 

Komisijos tarnybos 2010 m. taip pat surengė išsamias viešas konsultacijas120. Šių konsultacijų 
tikslas – įvertinti suinteresuotųjų šalių rinkinio taikymo patirtį; be to, įtraukti keli klausimai 
dėl tam tikrų priemonių pripažinimo valstybės pagalba (SESV 107 straipsnis) ir Altmark 
sprendimo taikymo praktikos. 

Konsultacijose dalyvavo įvairios organizacijos. Iš viso Komisija gavo 107 argumentuotus 
atsakymus121. Iš šių 107 atsakymų 4 tiesiogiai pateikė valstybės narės, 23 – kitos valdžios 
įstaigos, 64 – VESP teikėjai, veikiantys skirtingose ES valstybėse narėse (ir jų organizacijos), 
ir 16 – kitos organizacijos, pvz., mokslo įstaigos, ir plačiosios visuomenės atstovai122. 

                                                 
117 Įpareigojimas teikti ataskaitas nustatytas VESP sprendimo 8 straipsnyje, pagal kurį valstybės narės turi 

pateikti „ [...] šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, kuriose išsamiai apibūdinamos sprendimo 
taikymo sąlygos visuose sektoriuose, taip pat ir socialinio būsto bei ligoninių sektoriuose [...]“. 

118 Žr. 2.1 skirsnį. 
119 Visas ataskaitas Komisija paskelbė Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje adresu 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html. 
120 Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis prasidėjo 2010 m. birželio 10 d. ir baigėsi 2010 m. rugsėjo 

10 d., nors keli atsakymai buvo gauti pasibaigus galutiniam rugsėjo 10 d. terminui. 
121 1 priede pateiktas gautų argumentuotų atsakymų sąrašas. 
122 Visus gautus atsakymus Komisija paskelbė Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje 

adresu http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies. 
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4.3. Pagrindiniai konsultacijų klausimai 

Vykstant konsultacijoms Komisijos tarnyboms informaciją teikė labai įvairios 
suinteresuotosios šalys, veikiančios skirtinguose ekonomikos sektoriuose. Nacionalinės 
valdžios institucijos, savivaldybės, dideli privatūs veiklos vykdytojai, socialinių paslaugų 
teikėjai, mokesčių mokėtojai dažnai išreiškia skirtingas nuomones ir pageidavimus. 
Galiausiai, smarkiai skiriasi gautų atsakymų turinys ir juose išreikštos pozicijos. Todėl šioje 
apžvalgoje pateikiami tik patys svarbiausi pasikartojantys klausimai, kuriuos savo 
atsakymuose nagrinėjo skirtingos valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys. 

4.3.1. Bendra nuomonė apie VESP dokumentų rinkinį 

Nemažai valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių mano, kad rinkinys yra naudinga 
priemonė. Dažnai manoma, kad, palyginti su padėtimi prieš 2005 m., priėmus rinkinį iš esmės 
padidėjo teisinis tikrumas. Palankiai įvertintas VESP sprendimas, kuriuo sumažinta 
administracinė našta, susijusi su būtinybe pranešti apie tam tikras kompensacijų už VESP 
schemas. 

Daugelis valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių mano, kad rinkinio teisės aktai (visų pirma 
VESP bendrosios nuostatos ir VESP sprendimas), kuriais remiasi Komisija, atitinka 
atitinkamą tokių teisės aktų paskirtį, ir nesiūlo šių teisės dokumentų keisti ar papildyti kitais 
teisės aktais123. 

Per bendrąsias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis prašyta pateikti pastabų, ar 
apskritai teisingai taikomos rinkinio taisyklės. Deja, labai daug įvairių sektorių respondentų ir 
valstybių narių mano, kad jos taikomos neteisingai. Dažniausiai pateikiama neteisingo 
taikymo priežastis – sprendimus priimantys asmenys regionų ir vietos valdžios institucijose 
dažnai nežino apie rinkinį ir jame nustatytus įpareigojimus. 

4.3.2. Prašymai pateikti paaiškinimus 

Vykstant konsultacijoms paaiškėjo, kad valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys 
pageidautų, kad būtų išsamiau paaiškintos kelios pagrindinės sąvokos, kuriomis grindžiamos 
su VESP susijusios valstybės pagalbos taisyklės ir Teisingumo Teismo praktika. Nors 
Komisija jau priėmė keletą aiškinamųjų priemonių, būtų naudingos papildomos gairės124. 

Klausimai, kuriuos reikėtų paaiškinti išsamiau: Sutarties valstybės pagalbos nuostatų taikymo 
sritis (pavyzdžiui, skirtumas tarp ekonominės ir neekonominės veiklos), VESP apibrėžtis, 
valstybės pagalbos pagal SESV 107 straipsnį apibrėžtis (pvz., poveikio valstybių narių 
tarpusavio prekybai sąvoka) ir su Altmark sprendimu susijusi Teisingumo Teismo praktika 
(pvz., ketvirtuoju Altmark kriterijumi nustatytas palyginimo reikalavimas). 

Minėtos sąvokos pirmą kartą pateiktos ne rinkinyje, o pirminėje ES teisėje ir susijusioje 
Teisingumo Teismo praktikoje. Kai kurios suinteresuotosios šalys supranta, kad Komisija, 
peržiūrėdama rinkinį, negali nustatyti apibrėžčių. Bet kuriuo atveju Komisija tokiomis 
aplinkybėmis gali tik išsamiau išdėstyti ir išaiškinti pirminėje teisėje ir Teisingumo Teismo 
praktikoje minimas sąvokas ir kriterijus. 

                                                 
123 Neatsižvelgiant į tai, kad buvo prašoma priimti papildomų teisės aktų, skirtų, visų pirma, teisiniam 

tikrumui, susijusiam su kai kuriomis sąvokomis, padidinti (žr. toliau). 
124 Žr. 3.10 skirsnį. Suinteresuotosios šalys vykstant konsultacijoms negalėjo atsižvelgti į naujausią su 

VESP susijusių taisyklių vadovą, nes jis buvo paskelbtas vėliau. 
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Ekonominės veiklos ir įmonės sąvoka. Kaip minėta, Europos valstybės pagalbos taisyklės 
taikomos tik ekonominę veiklą vykdančioms įmonėms. Todėl visuotinės neekonominės 
svarbos paslaugoms šios taisyklės netaikomos. Siekiant atskirti ekonomines ir neekonomines 
paslaugas ir nustatyti valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį, dažnai atsižvelgiama į 
Teisingumo Teismo praktiką. Tokiomis aplinkybėmis tinkamiausias kriterijus yra susijusių 
paslaugų rinkos buvimas. Daugelis valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių vis dėlto mano, 
kad ekonominės veiklos sąvoką praktiškai taikyti tebėra sudėtinga. Kai kurie tokie sunkumai 
kyla dėl to, kad tam tikros VESP ES organizuojamos labai skirtingai. Galiausiai, tai, kad tam 
tikra visuotinės svarbos paslauga vienoje valstybėje narėje laikoma neekonomine, nebūtinai 
reiškia, kad toks pats skirstymas taikomas visoje ES. Todėl keletas valstybių narių ir daugelis 
kitų suinteresuotųjų šalių prašo Komisijos pateikti papildomų gairių apie bendruosius 
kriterijus, kuriais remiantis atskiriama ekonominė ir neekonominė veikla (siekiant taikyti 
valstybės pagalbos taisykles), ir konkrečių šių kriterijų taikymo pavyzdžių. 

VESP apibrėžtis. Kai kurios suinteresuotosios šalys prašo išsamiau paaiškinti ne tik 
ekonominės veiklos sąvoką, bet ir tai, kokios paslaugos laikomos VESP, ir nustatyti taikytinus 
būtinus reikalavimus. Tačiau kai kuriais atvejais atsižvelgiama į tai, kad VESP apibrėžtis 
priklauso valstybių narių kompetencijai (išskyrus ES lygmeniu reguliuojamus sektorius), ir 
daroma prielaida, kad papildomų Komisijos gairių šiuo klausimu nereikia. 

Poveikio prekybai sąvoka. Daugeliui suinteresuotųjų šalių buvo sunku nuspręsti, ar tam tikra 
veikla daromas ar nedaromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai. Remiantis SESV 
107 straipsniu, kad kompensacija už VESP būtų laikoma valstybės pagalba, turi būti daromas 
poveikis prekybai. Aiškumo šiuo klausimu daugiausia trūksta vertinant vietos valdžios 
institucijų organizuojamas paslaugas, už kurias mokama gana nedidelė kompensacija. Todėl 
pastabas teikiantys subjektai prašo Komisijos nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų 
galima išsiaiškinti, ar daromas poveikis ES vidaus prekybai. Kai kurios suinteresuotosios 
šalys pateikė konkrečių šio klausimo sprendimo pasiūlymų, įskaitant už paslaugą teikiamos 
kompensacijos dydį, paslaugos geografinę aprėptį tiek potencialių vartotojų, tiek susijusios 
savivaldybės teritorijos atžvilgiu. 

Palyginimas pagal ketvirtąjį „Altmark“ kriterijų. Daugelis respondentų pateikė pastabų apie 
ketvirtąjį Teisingumo Teismo nustatytą Altmark reikalavimą125. Nemažai pastabų susijusios 
su gerai valdomos įmonės kriterijumi, kuriuo priimdamas Altmark sprendimą Teisingumo 
Teismas rėmėsi kaip alternatyvia priemone, skirta užtikrinti, kad viešoji kompensacija 
neviršytų veiksmingam paslaugų teikėjui būtinos sumos. Daugelyje atsakymų šiuo klausimu 
pabrėžiama, kad valdžios institucijoms ir paslaugų teikėjams sunku praktiškai taikyti gerai 
valdomos įmonės standartą. Apskritai laikomasi nuomonės, kad atsižvelgiant į atitinkamą 
rinką, gali būti labai sunku pasirinkti įmonę, tinkamą palyginimui atlikti. 

Pavedimas. Kai kurie respondentai prašo Komisijos išsamiau paaiškinti reikalavimus, 
susijusius su VESP pavedimu tam tikrai įmonei. 

Vidaus paslaugų teikėjai ir skirtingų valdžios institucijų bendradarbiavimas. Kai kurie 
respondentai prašo Komisijos išsamiau paaiškinti, kaip pagal valstybės pagalbos taisykles 
būtų vertinamos vidaus paslaugų teikėjų teikiamos VESP arba pagal valdžios institucijų 
bendradarbiavimo susitarimus teikiamos VESP. 

                                                 
125 Žr. 2.1 skirsnį. 



LT 35   LT 

Kompensacijos dydis. Daugelis suinteresuotųjų šalių prašė Komisijos išsamiau išdėstyti kai 
kuriuos rinkinio reikalavimus, susijusius su leistinu kompensacijos už VESP dydžiu ir 
kompensacijos permokos vengimu. Jos teigia, kad sunku nustatyti, į kokias pajamas reikia 
atsižvelgti apskaičiuojant kompensaciją už VESP ir kokiu kriterijumi remtis. 

Rinkinio ir konkretiems sektoriams taikomų valstybės pagalbos taisyklių santykis. Kai kurios 
pastabos susijusios su rinkinio ir šioje ataskaitoje minimų konkretiems sektoriams taikomų 
taisyklių taikymo santykiu. 

Valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo taisyklių santykis. Daugelyje iš suinteresuotųjų šalių ir 
valstybių narių gautų pastabų minimas VESP taikomų valstybės pagalbos taisyklių ir ES 
viešojo pirkimo taisyklių126 taikymo santykis. Šios pastabos dažnai grindžiamos argumentu, 
kad viešojo konkurso, surengto laikantis atitinkamų ES teisės viešojo konkurso reikalavimų, 
turėtų pakakti, kad būtų atmesta valstybės pagalbos galimybė. Be to, kai kurie paslaugų 
teikėjai, nagrinėdami šį klausimą, pabrėžė, kad tam taip pat turėtų pakakti paslaugų koncesijos 
suteikimo procedūrų. Remiantis dabartinėmis teisės nuostatomis, teikiant paslaugų koncesijas 
išsamios ES viešojo pirkimo direktyvų nuostatos netaikomos, tačiau be kokiu atveju turi būti 
laikomasi bendrųjų SESV nustatytų skaidrumo ir vienodo vertinimo reikalavimų. 
Nagrinėdamos suteikimo kriterijus, kai kurios valstybės narės ir VESP teikėjai laikėsi 
nuomonės, kad Teisingumo Teismo taikomą valstybės pagalbos taisyklių standartą (paslaugos 
teikimas mažiausia bendruomenei kaina) reikėtų laikyti visiškai atitinkančiu ES viešojo 
pirkimo teisės reikalavimus (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas). Dauguma respondentų, 
visų pirma veikiančių socialinių paslaugų sektoriuje, pabrėžia, kad šiame sektoriuje svarbu 
remtis kokybiniais kriterijais, o ne priimti, kaip įtariama, vien tik kaina grindžiamus 
sprendimus. 

4.3.3. Socialinės paslaugos. Prašymai labiau atsižvelgti į jų ypatumus 

Daugelyje per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis gautų atsakymų daug dėmesio 
skiriama tam tikrų socialinių paslaugų vertinimui. 

Nagrinėjant šį klausimą išreikštas susirūpinimas, kad dabartinėmis taisyklėmis gali būti 
nepakankamai atsižvelgiama į socialinių paslaugų ypatumus. Tokios nuomonės dažnai laikosi 
socialinių paslaugų teikėjai ir tokias paslaugas užsakantys viešieji subjektai. Kai kurios 
suinteresuotosios šalys teigia, kad net ir tais atvejais, kai socialinės paslaugos teikiamos 
ekonominėmis sąlygomis (todėl joms iš principo taikomos valstybės pagalbos taisyklės), 
jomis taip pat neišvengiamai siekiama vien socialinių tikslų (ir tai joms daro poveikį), į 
kuriuos tokias paslaugas vertinant pagal valstybės pagalbos taisykles reikėtų atsižvelgti. 

Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys pateikė įvairių pasiūlymų, kaip valstybės pagalbos 
taisyklėse labiau atsižvelgti į šiuos socialinių paslaugų ypatumus. Dažniausiai siūlyta išplėsti 
veiklos sričių, kurioms taikomos išimtys pagal VESP sprendimą, sąrašą (dabar jos taikomos 
ligoninių ir socialinio būsto sektoriuose). Taigi, kompensacijos už atitinkamą veiklą galėtų 
būti teikiamos apie jas iš anksto nepranešus, neatsižvelgiant į atitinkamos kompensacijos 
sumą, jei tenkinamos VESP sprendimo sąlygos. Kiti šio klausimo sprendimo pasiūlymai – 
nustatyti konkrečias paprastesnes taisykles, kuriomis remiantis būtų pavedamos socialinės 
paslaugos, nustatomos kompensacijos ir vengiama kompensacijos permokos.  

                                                 
126 Visų pirma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, OL L 134, 2004 4 30, p. 114–
240. 
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4.3.4. Vietos valdžios institucijų organizuojamos paslaugos. Prašymai nustatyti 
proporcingus reikalavimus 

Daugelis suinteresuotųjų šalių teigė, kad rinkinio reikalavimai nevisiškai proporcingi vietos 
bendruomenių kompensacijų priemonėms, kuriomis daromas tik labai nedidelis poveikis 
valstybių narių tarpusavio prekybai. Šį klausimą taip pat iškėlė keletas savivaldybių, 
teigiančių, kad siekdamos laikytis rinkinio reikalavimų jos patiria pernelyg didelę 
administracinę naštą. Jos prašo, kad reikalavimai, visų pirma nustatyti VESP sprendime, būtų 
proporcingesni vertinant jų organizuojamas paslaugas. 

Kai kurios suinteresuotosios šalys ir valstybės narės siūlo, kad tam tikros sumos neviršijančios 
kompensacijos už VESP apskritai neturėtų būti išsamiai nagrinėjamos pagal valstybės 
pagalbos taisykles. Šio tikslo, be kita ko, siūlyta siekti nustatant tam tikroms VESP taikomą 
de minimis ribą, kuri turėtų būti didesnė už bendrąją 200 000 EUR ribą, nustatytą Komisijos 
bendrajame De minimis reglamente127. Tokia de minimis riba skirtųsi nuo ribų, nustatytų 
VESP sprendime, nes jos neviršijanti suma nebūtų laikoma valstybės pagalba, todėl nereikėtų 
vykdyti esminių VESP sprendimo reikalavimų, susijusių su pavedimu ir kompensavimu. 

4.3.5. Atsiliepimai apie didelio masto komercines paslaugas 

Suinteresuotųjų šalių atsiliepimai apie didelio masto VESP kai kuriais atžvilgiais skiriasi nuo 
atsakymuose pateiktų atsiliepimų, daugiausia susijusių su socialinėmis ir (arba) nedidelio 
masto VESP. Keletas veiklos vykdytojų, teikiančių didelio masto komercines paslaugas, 
pažymi, kad pagal dabartinį VESP sprendimą, visų pirma jame nustatytas ribas, nemažai gana 
didelių kompensavimo priemonių Komisija pagal valstybės pagalbos taisykles išsamiai 
nenagrinėja. 

Taigi, kai kurios suinteresuotosios šalys taip pat pažymi, kad pagal dabartines VESP 
bendrąsias nuostatas nereikia atlikti jokių veiksmingumo patikrinimų ar konkurencinio 
kompensacijos poveikio analizės. VESP bendrosiomis nuostatomis leidžiama kompensuoti 
visas atitinkamo paslaugų teikėjo patirtas sąnaudas. Siūlyta, kad Komisija atlikdama 
vertinimą galėtų nagrinėti ne tik sąnaudų kompensavimą ir pagrįstą pelną, bet taip pat daugiau 
dėmesio skirtų veiksmingumui ir kompensacijų klausimams. Kaip minėta 3 skirsnyje, 
nustatytos konkretiems sektoriams taikomos taisyklės, kuriomis, priešingai nei VESP 
bendrosiomis nuostatomis, nustatomi būtini su veiksmingumu susiję įsipareigojimai. 
Reglamentu Nr. 1370/2007 ne tik nustatomi įsipareigojimai rengti viešuosius konkursus tam 
tikrų rūšių sutartims sausumos transporto sektoriuje, bet ir nustatyta, kad kompensavimo 
metodu viešųjų paslaugų veiklos vykdytojai turi būti skatinami išlaikyti arba sukurti 
veiksmingą valdymo sistemą. 

Kai kurie įmonių atstovai taip pat pabrėžia, kad nagrinėjant VESP nereikėtų pervertinti 
pagrįsto pelno vaidmens. Jie teigia, kad Komisija turėtų skatinti rengti viešojo konkurso 
procedūras, kuriomis tiksliausiai nustatoma būtina kompensacijos suma, o ne rengti pagrįsto 
pelno standartus. 

                                                 
127 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių 

taikymo de minimis pagalbai, OL L 379, 2006 12 28, p. 5–10. 
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5. IŠVADOS 

2005 m. priėmus rinkinį, jis taikomas įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir valstybėse narėse. 

Kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, transporto ir sveikatos priežiūros sektoriuose, nustatyta 
daug valstybės pagalbos atvejų. Kituose, pavyzdžiui, energetikos ir aplinkos apsaugos 
paslaugų sektoriuose, Komisija kol kas pagal valstybės pagalbos taisykles išsamiai išnagrinėjo 
tik keletą atvejų (nors ekonomiškai jie yra svarbūs).  

Konkurencijos problemos, kurias nustatė Komisija, gerokai skiriasi dėl sektorių ypatumų:  

• Tam tikrą VESP veiklą vykdo dideli nacionalinio ar net tarptautinio masto rinkos dalyviai. 
Dažnai tokie veiklos vykdytojai vykdo ne tik VESP, bet ir kitą veiklą arba teikia bent jau 
kelių rūšių jiems pavestas VESP. 

• Kita veikla daugiausia organizuojama ir vykdoma vietos valdžios institucijų lygmeniu, 
todėl nors iš principo jai taikomos valstybės pagalbos taisyklės, ja daromas gana nedidelis 
poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai ir didelio konkurencijos iškraipymo tikimybė 
yra mažesnė. 

Kai kuriems sektoriams galioja išsamios sektoriams taikomos valstybės pagalbos taisyklės 
arba bendrosios ES rinkos atvėrimo ir konkurencijos taisyklės, pavyzdžiui, transporto, 
telekomunikacijų, pašto paslaugų ir energetikos sektoriuose. Šiomis sektoriams taikomomis 
taisyklėmis arba apskritai pakeičiamos bendrosios VESP taisyklės, arba bent jau daromas 
poveikis jų aiškinimui ir taikymui. 

Komisijai surengus konsultacijas paaiškėjo, kad valstybės narės ir suinteresuotosios šalys iš 
esmės mano, kad rinkinys – naudinga priemonė siekiant apskritai užtikrinti teisinį tikrumą 
šioje srityje. Tačiau taip pat manyta, kad kai kuriuos rinkinio aspektus būtų galima patikslinti, 
kad būtų lengviau jį praktiškai taikyti. 

Suinteresuotųjų šalių pateiktos pastabos ir išreikštos abejonės dėl Komisijos sprendimų 
priėmimo praktikos iš dalies priklauso nuo atitinkamų sektorių. Tam tikrose veiklos srityse 
(visų pirma socialinių paslaugų ir nedidelio masto paslaugų srityse) daugelis suinteresuotųjų 
šalių mano, kad esama sistema yra nepakankamai lanksti. Tačiau jos taip pat mano, kad pagal 
dabartines taisykles gana nemažai didelių kompensavimo priemonių pagal valstybės pagalbos 
taisykles išsamiai nenagrinėjamos ir kad būtų galima labiau atsižvelgti į atitinkamų paslaugų 
teikimo veiksmingumą. 

Daugelis suinteresuotųjų šalių pateikė pastabų apie rinkinio nuostatas ir išreikė nuomonę, kad 
Komisija galėtų išsamiau paaiškinti kai kurias sąvokas, kuriomis grindžiamos šios taisyklės. 
Pavyzdžiui, reikėtų išsamiau paaiškinti ekonominės veiklos sąvoką valstybės pagalbos 
taisyklėse, kokios paslaugos faktiškai gali būti laikomos VESP, poveikio valstybių narių 
tarpusavio prekybai nuostatą ir Teisingumo Teismo Altmark sprendimu nustatytas sąlygas. 

Galiausiai, suinteresuotosios šalys dažnai mano, kad reikėtų didinti galimą valstybės pagalbos 
ir viešojo pirkimo taisyklių sinergiją. 
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