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1. IEVADS 

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi ir svarīgs Eiropas sociālā modeļa 
elements. Tiem ir nozīmīga loma sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas 
nodrošināšanā visā Savienībā, un tie ir būtiski ES ilgtspējīgai attīstībai tādā ziņā, ka tie 
nodrošina augstāku nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, ekonomiskās izaugsmes un vides 
kvalitātes līmeni. Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu nozīme nesen tika 
uzsvērta Lisabonas līgumā — Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) grozītajā 
14. pantā un jaunajā, 26. protokolā. 

Neatkarīgi no tā, vai vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus sniedz publiski vai 
privāti uzņēmumi, tos bieži vien nevar nodrošināt ar ekonomiski pieņemamiem 
nosacījumiem, nesaņemot finansiālu atbalstu kompensācijas veidā par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem. Uz šo kompensāciju attiecas LESD paredzētie valsts atbalsta noteikumi, 
ciktāl šie vispārējas nozīmes pakalpojumi ir saimnieciska darbība. Tiesa 2003. gadā precizēja, 
ka minētā kompensācija par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) 
sniegšanu ir valsts atbalsts, ja vien tā stingri neaprobežojas ar summu, kura būtu vajadzīga, lai 
samaksātu kompensāciju efektīvi strādājošam uzņēmumam. 

Dalībvalstīs vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšana ievērojami atšķiras. 
Tā ļoti atšķiras arī pa nozarēm, un to ietekmē tehnoloģiju un ekonomikas attīstība un kultūras 
un sociālās tradīcijas. Tāpēc laika gaitā šie pakalpojumi attīstās. 

Lai nodrošinātu valsts iestādēm un tirgus dalībniekiem tiesisko noteiktību par valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanu šajā jomā, Komisija 2005. gadā pieņēma juridisku instrumentu 
kopumu, kas pazīstams ar nosaukumu VTNP pakete (“pakete”). VTNP paketē ir precizēti 
apstākļi, kādos valsts atbalsts, kas piešķirts VTNP finansēšanai, ir saderīgs ar Līgumu. Kopš 
tā laika Komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus konkrētās jomās. Izmantojot Interaktīvo 
informācijas dienestu (IID)1 un “bieži uzdoto jautājumu” kopumu2, tā arī ir sniegusi 
turpmākas norādes, kuras nesen ir atjauninātas un izdotas papildinātā rokasgrāmatā3. 

Pēc tam, kad atgādināti pašreizējā tiesiskā regulējuma galvenie elementi (2. iedaļa), šajā 
ziņojumā ir apkopta Komisijas pieredze paketes piemērošanā dažādās nozarēs kopš 
2005. gada (3. iedaļa). Visbeidzot, ziņojumā norādīti galvenie jautājumi, kuri tika izvirzīti 
plaša mēroga apspriešanā, kas ietvēra dalībvalstu ziņojumu sagatavošanu 2008. un 2009. gadā 
un vispārīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām 2010. gadā (4. iedaļa). 

                                                 
1 Skatīt adresē http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html. 
2 Komisijas dienestu darba dokuments “Visbiežāk uzdotie jautājumi saistītā ar Komisijas 2005. gada 

28. novembra Lēmumu par EK līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir kā 
kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu uzņēmumam, kam uzticēti pakalpojumi ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un Kopienas shēmas piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir kā 
kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, SEC(2007) 1516, 2007. gada 20. novembris. 

3 Komisijas dienestu 2010.gada 7. decembra darba dokuments “Norādījumi par Eiropas Savienības valsts 
atbalsta, publiskā iepirkuma un iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem, it īpaši, vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”, SEC(2010) 1545, 
7.12.2010. 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html
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2. VISPĀRĒJAS TAUTSAIMNIECISKAS NOZĪMES PAKALPOJUMI UN LĪGUMA NOTEIKUMI 
PAR VALSTS ATBALSTU 

2.1. Kompensācijas par VTNP kvalificēšana par valsts atbalstu 

Valsts atbalsts kopumā ir aizliegts saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu, kurā noteikts: 

[j]a vien Līgumi neparedz ko citu, ar iekšējo tirgu nav saderīgs nekāds atbalsts, ko piešķir 
dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt 
konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču 
ražošanai, ciktāl tāds atbalsts iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. 

Šis valsts atbalsta aizliegums attiecas uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, ciktāl tie saistīti ar saimniecisko darbību4, ko veic uzņēmums. Tomēr līdz 
Tiesas spriedumam Altmark lietā5 2003. gadā nebija pilnībā skaidrs, vai kompensācija, ko 
piešķir publiskās pārvaldes iestāde par VTNP sniegšanu, ietilpst 107. panta 1. punkta darbības 
jomā un līdz ar to ir valsts atbalsts. 

Tiesa Altmark lietā konstatēja, ka VTNP jomā kompensācija nav valsts atbalsts, ja tā vienkārši 
sedz tīrās izmaksas, kas saistītas ar minēto sabiedriskā pakalpojuma saistību izpildi. Tomēr tā 
arī noteica stingrus nosacījumus, kuru mērķis ir ierobežot piešķirto kompensāciju līdz 
izmaksu līmenim, kuras rastos efektīvi strādājošam pakalpojumu sniedzējam, pildot minētās 
saistības. “Četri Altmark kritēriji”, kuriem visiem ir jābūt izpildītiem, lai pierādītu, ka VTNP 
kompensācija nav valsts atbalsts, ir šādi. 

• Pirmkārt, saņēmējam uzņēmumam patiešām jābūt noteiktām sabiedrisko pakalpojumu 
saistībām, un šīm saistībām jābūt skaidri definētām. 

• Otrkārt, parametriem, pēc kuriem aprēķina kompensāciju, ir jābūt iepriekš noteiktiem 
objektīvā un pārredzamā veidā, lai izvairītos no ekonomisku priekšrocību radīšanas 
saņēmējam uzņēmumam attiecībā pret konkurējošiem uzņēmumiem. 

• Treškārt, kompensācija nedrīkst pārsniegt summu, kas nepieciešama, lai segtu visus vai 
daļu no izdevumiem, kuri radušies, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, 
ņemot vērā attiecīgos ienākumus un saprātīgu peļņu saistībā ar šo saistību izpildi. 

• Ceturtkārt, tad, ja uzņēmumu, kam jāpilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, 
konkrētā gadījumā neizvēlas saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūru, kas ļautu izvēlēties 
pretendentu, kurš spētu sniegt šos pakalpojumus par sabiedrībai viszemākajām izmaksām, 
nepieciešamās kompensācijas līmenis jānosaka, pamatojoties uz izmaksu analīzi, kādas, 
pildot šīs saistības, rastos tipiskam uzņēmumam, kurš labi darbojas un kuram ir 
nepieciešamie līdzekļi, ņemot vērā attiecīgos ienākumus un saprātīgu peļņu, kas gūta, 
pildot šīs saistības. 

                                                 
4 “Saimnieciskās darbības” koncepcija ir definēta Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā. Konkurences 

tiesībās saskaņā ar šo judikatūru saimnieciskā darbība ir preču vai pakalpojumu piedāvāšana konkrētajā 
tirgū neatkarīgi no juridiskā statusa, kādā šī darbība tiek veikta. Skatīt Lietu C-205/03 P FENIN pret 
Komisiju, 2006, Recueil I-06295. lpp., 25. punkts. Attiecībā uz saimnieciskās darbības un uzņēmuma 
jēdzienu skatīt arī lietu C-350/07 Kattner Stahlbau, 2009, Krājums I-1513. lpp. 

5 Lieta C-280/00 Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Madgeburg pret 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Recueil, 2003, I-7747. lpp. 
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Kopš sprieduma Altmark lietā Savienības tiesas ir vairākkārt atgriezušās pie jautājuma par 
kompensāciju par VTNP sniegšanu. Piemēram, Vispārējā tiesa precizēja, ka četru Altmark 
nosacījumu mērķis ir vienīgi kompensācijas klasificēšana vai neklasificēšana par valsts 
atbalstu6, savukārt finansiālām kompensācijām, kuras neatbilst visiem šiem četriem 
nosacījumiem7, saderīguma vērtēšanas pamats joprojām ir 106. panta 2. punkts. Tā arī skaidri 
noteica, ka ceturtais Altmark nosacījums raksturo Altmark kompensācijas svarīgāko iezīmi 
pretstatā kompensācijai, kura klasificējama par valsts atbalstu, proti, ka Altmark 
kompensācijai arī turpmāk jāaprobežojas ar izmaksām, kuras rodas efektīvi strādājošam 
uzņēmumam (tādam, kas ir spējīgs uzvarēt konkursā, vai arī vidējam labi strādājošam 
uzņēmumam). Citiem vārdiem, Altmark kompensācija ir summa, kas vajadzīga, lai sniegtu 
VTNP, un kura rada viszemākās izmaksas sabiedrībai8. No otras puses, saskaņā ar paketi ir 
atļauts valsts atbalsts PVTN, lai segtu faktiskās izmaksas uzņēmumam, kuram uzticēts VTNP, 
neatkarīgi no tā darbības efektivitātes līmeņa9. Vispārējā tiesa noraidīja argumentu, ka 
Altmark judikatūra attiecas vienīgi uz VTNP, kuri uzticēti pēc sprieduma dienas10.  

LESD 107. pantā noteiktais valsts atbalsta aizliegums nav absolūts. Papildus apstākļiem, kas 
norādīti 107. panta 2. un 3. punktā un kuri ir vispārēji piemērojami, LESD 106. panta 
2. punktā ir paredzēts īpašs, ierobežots izņēmums attiecībā uz VTNP11. Saskaņā ar 106. panta 
2. punktu 

uz uzņēmumiem, kam uzticēti pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi vai kas 
darbojas kā dalībvalstu fiskāli monopoli, attiecas Līgumos ietvertie noteikumi un jo īpaši 
noteikumi par konkurenci, ja šo noteikumu piemērojums de iure vai de facto netraucē veikt 
tiem uzticētos konkrētos uzdevumus. Tie nedrīkst ietekmēt tirdzniecības attīstību tiktāl, lai 
kaitētu Savienības interesēm. 

Līdz ar to VTNP nevar definēt vienreiz un uz visiem laikiem, un dalībvalstīm šajā ziņā ir liela 
rīcības brīvība. Tomēr Tiesa ir precizējusi, ka ne visu saimniecisko darbību var uzskatīt par 
VTNP LESD 106. panta 2. punkta nolūkā. “Darbībai jāpiemīt vispārējai tautsaimnieciskai 
nozīmei ar īpašām iezīmēm, ja salīdzina ar citu saimniecisku darbību vispārējo 
tautsaimniecisko nozīmi”12. Saskaņā ar šo judikatūru Komisija jau agrāk uzsvēra, ka VTNP ir 
saimnieciskā darbība, uz kuru dalībvalstis atbilstīgi vispārējas nozīmes kritērijam attiecina 
īpašas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Šo saistību noteikšana tiek prasīta, ja 
valsts pārvaldes iestādes uzskata, ka tirgū minētie pakalpojumi netiek sniegti vai arī netiek 
sniegti saskaņā ar nosacījumiem, kuri uzskatāmi par apmierinošiem13. Tāpēc ārpus nozarēm, 
kurās VTNP definīciju ietekmē vai citādi ierobežo ES tiesības (piemēram, nozaru direktīvas), 

                                                 
6 Lieta T-354/05 TF1, 2009, Krājums II-00471. lpp., 130. punkts. 
7 Turpat, 135. punkts. 
8 Lieta T-289/03 BUPA pret Komisiju, 2008, Krājums II-81. lpp., 246. un 249. punkts.  
9 VTNP lēmuma 11. apsvērums un 5. panta 2. punkts un VTNP nostādņu 16. punkts. 
10 Lieta T-289/03 BUPA pret Komisiju, 2008, Krājums II-81. lpp., 158. -160. punkts. 
11 Cits īpašs VTNP nosacījums sauszemes transporta jomā ir atrodams LESD 93. pantā. 
12 Lieta C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova SpA v Siderurgica Gabrielli SpA, 1991, Recueil I-

5889. lpp., 27. punkts; lieta C-242/95 GT-Link A/S v De Danske Statsbaner (DSB), 1997, Recueil I-
4449. lpp., 53. punkts, un lieta C-266/96 Corsica Ferries France SA v Gruppo Antichi Ormeggiatori del 
porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl and Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, 1998, Recueil I-3949. lpp., 45. punkts. 

13 Komisijas 2000. gada paziņojums par vispārējas nozīmes pakalpojumiem Eiropā, OV C 17, 19.1.2001., 
4.-23. lpp., 14. punkts. Skatīt arī šā paša paziņojuma II pielikumu. Skatīt arī lietu T-289/03 BUPA pret 
Komisiju, 2008, Krājums II-81. lpp., 166., 169. un 172. punkts. 
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dalībvalstu rīcības brīvība definēt VTNP ir pakļauta Komisijas pārbaudei, lai pārliecinātos, 
vai nav acīmredzamu kļūdu. Komisija izmanto šo kompetenci Savienības tiesu kontrolē14.  

Savukārt novērtējums par to, vai konkrēta kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu atbilst 106. panta 2. punktā minētajām atbilstības prasībām, ir ekskluzīvā Komisijas 
kompetencē (ar iespēju pārsūdzēt Tiesā). Spriedumā Altmark lietā ir skaidri noteikts, ka 
daudzas no tobrīd esošajām kompensācijām par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bija 
uzskatāmas par valsts atbalstu, kā rezultātā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas lūdza 
norādījumus par to, kā veidot VTNP shēmas atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem, un lūdza 
paskaidrot, kā Komisija šo vērtēšanu veiks praksē. Kā tika minēts ievadā, Komisija 
2005. gadā atbildēja uz šo pieprasījumu ar pasākumu kopumu (“paketi”)15. 

2.2. VTNP pakete 

VTNP paketē ir ietverti trīs instrumenti, kas pazīstami kā VTNP lēmums16, VTNP nostādnes17 
un Pārredzamības direktīva18. 

2.2.1. VTNP lēmums 

Saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu jebkurai dalībvalstij, kas plāno piešķirt valsts 
atbalstu, par to ir jāpaziņo Komisijai. Ierosināto atbalstu nedrīkst sākt īstenot, pirms Komisija 
nav paziņojusi savu lēmumu. 

Lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga saistībā ar atbalstu, kurš rada salīdzinoši 
nelielu konkurences kropļošanas risku, VTNP lēmumā ir noteikti apstākļi, kādos, paredzot 
izņēmumu no Līguma 108. panta 3. punktā ietvertās prasības, par VTNP kompensācijām nav 
jāziņo Komisijai. VTNP lēmumu piemēro VTNP kompensācijai, ko piešķir uzņēmumiem, 
kuru vidējais gada apgrozījums pirms nodokļu nomaksas, ieskaitot visas darbības jomas, ir 
mazāks par 100 miljoniem euro19 divus finanšu gadus, pirms tika piešķirtas tiesības sniegt 
VTNP, un gada kompensācija par minētajiem pakalpojumiem ir mazāka par 30 miljoniem 
euro. 

Gaisa un jūras pārvadājumiem uz salām un ostu un lidostu darbībai ir noteikti konkrēti 
sliekšņi, kas balstīti uz pasažieru skaitu, nevis finansiāliem ierobežojumiem. Šos sliekšņus 
alternatīvi var piemērot vispārējam slieksnim, kurš ir balstīts uz apgrozījumu un 
kompensācijas apjomu. VTNP lēmums neattiecas uz sauszemes transportu un sabiedrisko 

                                                 
14 Skatīt lietu T-17/02 Fred Olsen pret Komisiju, 2005, Krājums II-2031. lpp.; lietu T-289/03 BUPA pret 

Komisiju, 2008, Krājums II-81. lpp., 13. punkts; lietu T-309/04 TV2/Danemark pret Komisiju, 2008, 
Krājums II-2935. lpp., 95. punkts. 

15 Pazīstama arī kā Altmark vai Monti-Kroes dokumentu pakete. 
16 Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmums Nr. 842/2005/EK par EK līguma 86. panta 2. punkta 

[tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts] piemērošanu valsts atbalstam 
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts 
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, OV L 312, 29.11.2005., 67. lpp. 

17 Kopienas nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
(OV C 297, 29.11.2005., 4. lpp.). 

18 Komisijas 2005. gada 28. novembra Direktīva Nr. 2005/81/EK, ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par 
dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību 
dažos uzņēmumos, kas tagad kodificēta kā Komisijas 2006. gada 16. novembra Direktīva 2006/111/EK 
par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārredzamību, kā arī par dažu uzņēmumu 
finanšu pārredzamību, OV L 318, 17.11.2006., 17. lpp. 

19 Kredītiestādēm šis slieksnis ir bilances kopsumma 800 miljonu euro apmērā. 
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apraidi. Neatkarīgi no summas paziņošanas prasības atcelšana attiecas uz kompensācijām, ko 
piešķir slimnīcām un sociālo mājokļu uzņēmumiem, kuri sniedz vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumus. 

Tomēr, lai atbrīvotu no ziņošanas prasības, sabiedrisko pakalpojumu kompensācijai par 
VTNP sniegšanu ir jāatbilst arī sīki izstrādātiem nosacījumiem, kuri izklāstīti VTNP lēmuma 
4., 5. un 6. pantā un kuru mērķis ir nodrošināt, lai VTNP sniedzējs nesaņemtu pārmērīgu 
kompensāciju.  

VTNP lēmuma 4. pantā noteikts, ka vispārīgas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanu uztic attiecīgajam uzņēmumam ar vienu vai vairākiem tiesību aktiem, kuros inter 
alia noteikts VTNP saistību raksturs un ilgums, kompensācijas aprēķināšanas, kontroles un 
pārskatīšanas parametri un kārtība, kādā novērst un atmaksāt jebkādu kompensācijas 
pārmaksu.  

Lēmuma 5. pantā ir ietverta prasība, ka kompensācijas summa nedrīkst pārsniegt izmaksas, 
kas radušās, pildot VTNP saistības, ņemot vērā attiecīgus ieņēmumus un saprātīgu peļņu no 
jebkura pašu kapitāla, kas vajadzīga minēto saistību izpildei. Tajā arī sniegta informācija par 
to, kā aprēķināmas izmaksas, ieņēmumi un “saprātīga peļņa”. 

Visbeidzot, 6. pantā ir ietverta prasība dalībvalstīm veikt regulāras pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka uzņēmumi nesaņem pārmērīgas kompensācijas virs apjoma, kas noteikts 
saskaņā ar 5. pantu (tomēr ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem nelielu pārmērīgas 
kompensācijas summu atļauts pārnest uz nākamo gadu, nepieprasot to nekavējoties atmaksāt). 

Lietderīgi atzīmēt, ka šie piemērojamības nosacījumi ir balstīti uz pirmajiem trim Altmark 
kritērijiem, pievienojot papildu informāciju par to praktisko piemērošanu. Tomēr 
VTNP lēmumā nav ietverts ekvivalents ceturtā Altmark kritērija prasībām attiecībā uz VTNP 
sniedzēja izraudzīšanu publiskā iepirkuma procedūrā vai tā izmaksu salīdzināšanu ar standarta 
izmaksām, kuras būtu radušās tipiskam labi vadītam uzņēmumam. 

2.2.2. VTNP nostādnes 

Ja valsts atbalsts kompensācijas veidā par VTNP sniegšanu, lai nodrošinātu vispārīgas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus, neatbilst VTNP lēmumā paredzētajiem 
nosacījumiem, par to ir jāziņo Komisijai, kura veic atbalsta atbilstības individuālu 
novērtējumu. Attiecībā uz šādu atbalstu VTNP nostādnēs ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar 
kuriem to var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu.  

Saderīguma nosacījumi, kas izklāstīti VTNP nostādnēs, pēc būtības ir tādi paši kā 
piemērojamības nosacījumi, kuri ietverti VTNP lēmuma 4., 5. un 6. pantā20. Galvenā atšķirība 
starp šiem diviem instrumentiem ir saistīta ar atbrīvojumu no paziņošanas prasības par 
plāniem piešķirt valsts atbalstu, pirms tas tiek īstenots. VTNP kompensācija, kura atbilst šiem 
nosacījumiem un kura nepārsniedz arī VTNP lēmumā noteiktos sliekšņus, vai arī ir piešķirta 
slimnīcām un sociālo mājokļu uzņēmumiem VTNP sniegšanai, tiek uzskatīta par saderīgu, un 
par to nav iepriekš jāziņo Komisijai. Pretstatā tam, lai kompensāciju par VTNP sniegšanu, 

                                                 
20 Nedaudz atšķiras nosacījumi par pārmērīgas kompensācijas pārnešanu uz nākamo gadu, bet gan 

VTNP lēmumā, gan VTNP nostādnēs tiek piemēroti principi, saskaņā ar kuriem paredz regulāras 
pārbaudes, lai novērstu pārmērīgas kompensācijas, un ir ierobežotas iespējas pārnest pārmērīgi 
izmaksātās summas. 
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kura atbilst šiem nosacījumiem, bet pārsniedz VTNP lēmumā noteiktos sliekšņus, varētu atzīt 
par saderīgu, par to ir jāziņo Komisijai. VTNP nostādnes neattiecas uz sauszemes, gaisa un 
jūras transportu, nedz arī uz sabiedrisko apraidi. To vietā piemēro attiecīgos nozaru 
noteikumus. 

2.2.3. Pārredzamības direktīva 

Atbilstoši Pārredzamības direktīvai redakcijā, kura bija spēkā līdz 2005. gadam, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem bija jāveic atsevišķa uzskaite par VTNP, par kuriem tie saņēma 
valsts atbalstu, no vienas puses, un par pārējo darbību, no otras puses. VTNP paketes trešais 
elements bija Pārredzamības direktīvas grozīšana, lai nodrošinātu, ka atsevišķa uzskaite ir 
obligāta visiem VTNP, par kuriem kāda publiskās pārvaldes iestāde maksā kompensāciju —
 neatkarīgi no tā, vai minētā kompensācija ir valsts atbalsts. 

3. VTNP PAKETES PIEMĒROŠANA 

Neatkarīgi no attiecīgās tautsaimniecības nozares spriedumu Altmark lietā piemēro, lai 
noteiktu, vai konkrētā kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem ir valsts atbalsts. 
Savukārt Komisijas veiktais saderīguma novērtējums vairākos gadījumos ir atkarīgs no 
konkrēto nozaru specifikas un to regulējuma. Tādēļ turpmāk šajā iedaļā valsts atbalsta 
noteikumu piemērošana vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem tiek skaidrota, 
aplūkojot visbūtiskākās nozares. 

3.1. Transports 

3.1.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības21 

Transporta pakalpojumu sniegšana (ieskaitot uzglabāšanas, noliktavu pakalpojumus un citas 
palīgdarbības) ar aptuveni 500 miljardu euro bruto pievienoto vērtību (BPV) pamata cenās 
2007. gadā ES–27 nodrošināja 4,6 % no kopējās BPV. Šajā skaitlī ietverta vienīgi to 
uzņēmumu BPV, kuru galvenā darbība ir transporta (un ar to saistītu) pakalpojumu sniegšana; 
pašpārvadājumi nav ietverti. Transporta nozare kopumā nodrošina 7 % no ES IKP. 

Transporta pakalpojumu nozarē 2007. gadā ES bija nodarbināti vairāk nekā 9,2 miljoni 
cilvēku, kas ir aptuveni 4,4 % no kopējā darbaspēka. Gandrīz divas trešdaļas no tiem (63 %) 
strādāja sauszemes transporta jomā (dzelzceļa, autoceļu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumi), 
2 % jūras transporta, 5 % gaisa transporta un 30 % transporta atbalsta un palīgdarbību jomā 
(piemēram, kravu iekraušana un izkraušana, uzglabāšana un noliktavu pakalpojumi, ceļojumu 
un transporta aģentūru un ceļojumu rīkotāju pakalpojumi). 

3.1.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

Dalībvalstis izlieto ievērojamus līdzekļus VTNP sniegšanai transporta nozarē un 
infrastruktūras izbūvei, pārvaldīšanai un uzturēšanai. Savienības tiesībās ir paredzēti vairāki 
mehānismi, kas ļauj un mudina sniegt šos pakalpojumus. Tomēr dalībvalstīm ir jānodrošina, 

                                                 
21 Eiropas Komisija, 2010. gada statistikas izdevums EU Energy and Transport in figures, 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. Šajā iedaļā 
minētie skaitļi par nozares lielumu un turpmākās iedaļas, kas veltītas citām nozarēm, ietver arī darbību, 
kura nav VTNP. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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lai publiskais finansējums atbilstu spēkā esošajiem noteikumiem un jo īpaši lai tiktu novērsta 
pārmērīga kompensācija un konkurences kropļošana. 

Tiesiskais regulējums un piemērojamie noteikumi katram transporta veidam ir atšķirīgi. 
Sabiedriskā pasažieru transporta nozarē sabiedrisko pakalpojumu saistību noteikšanu 
reglamentē sīki izstrādāti nozares noteikumi. Šai nozarei VTNP nostādnes un VTNP lēmumu 
nepiemēro. Gaisa un jūras transportam piemēro vienīgi VTNP lēmumu, bet tas ir papildināts 
ar nozares noteikumiem un nostādnēm. 

3.1.2.1. Sauszemes transports 

LESD 106. panta 2. punkts uz sauszemes transportu neattiecas. Toties 93. pantā ir noteikts, ka 
“atbalsts ir saderīgs ar Līgumiem, ja tas vajadzīgs transporta koordinācijai vai ja tas ir 
atlīdzība par tādu saistību izpildi, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem.” 
No tā izriet, ka VTNP lēmums un VTNP nostādnes uz sauszemes transportu neattiecas. 

Jaunā Regula 1370/200722 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem stājās spēkā 
2009. gada 3. decembrī. Regulā ir ietverti noteikumi, kurus piemēro kompensācijām par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām sabiedriskajā pasažieru satiksmē. Tās 
piemērošana iekšzemes ūdensceļu pasažieru satiksmei ir dalībvalstu ziņā. Pirms stājās spēkā 
jaunie noteikumi, lai novērtētu saderīgumu, Komisija piemēroja iepriekšējos valsts atbalsta 
noteikumus, kuri bija ietverti Regulā (EEK) Nr. 1191/69 un Nr. 1107/70. Tiesas spriedumā 
Altmark lietā tika precizēts, ka šajās regulās ir paredzēti valsts atbalsta saderīguma 
noteikumi23. 

Ar Regulu 1370/2007 tiek uzlikts pienākums noslēgt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
līgumu (izņemot par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kuru mērķis ir noteikt 
tarifus visiem pasažieriem vai dažām pasažieru kategorijām un uz kurām var attiecināt arī 
vispārīgos noteikumus). Tajā ir nodalīti līgumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, uz 
kuriem attiecas publiskā iepirkuma noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2004/17/EK un 
2004/18/EK, no sabiedrisko pakalpojumu koncesijām. Attiecībā uz koncesijām līgumi par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu parasti būtu jāpiešķir konkursa kārtībā, bet tas nav 
obligāti visos gadījumos. Visi līgumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un 
kompensācijas par vispārējos noteikumos paredzēto tarifu saistību ievērošanu jāsagatavo tā, 
lai “novērstu pārmērīgu kompensāciju”, bet šajā vispārīgajā noteikumā nav ietverti papildu 
kritēriji kompensācijas aprēķināšanai. 

Attiecībā uz kompensācijas līmeni regulas 4. pantā ir noteikts, ka “neviens kompensācijas 
maksājums nevar pārsniegt to summu, kas vajadzīga, lai segtu neto finanšu ietekmi uz 
izmaksām un ieņēmumiem, kas radušies, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus, ko patur sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, 
un samērīgu peļņu”. Turklāt termins “samērīga peļņa” pielikuma 6. punktā ir definēts kā 
“kapitāla rentabilitātes koeficients, kas ir normāls attiecīgajā nozarē konkrētā dalībvalstī un 
kurā ņem vērā risku vai riska neesamību, kas valsts iestādes piedalīšanās dēļ rodas sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam”. 

                                                 
22 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā 

pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1170/70, OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp. 

23 Lieta C-280/00 Altmark Trans (jau minēta 5. zemsvītras piezīmē), 95. punkts. 
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3.1.2.2. Gaisa transports 

Gaisa transporta jomā ar Regulu 1008/200824 (“Gaisa satiksmes pakalpojumu regula”) 
ierobežo maršrutu veidus, attiecībā uz kuriem var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības, un ievieš stingras procedūras šo saistību uzlikšanai — īpaši attiecībā uz konkursiem. 
Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību svarīga īpatnība gaisa transporta nozarē ir 
skaidrs nodalījums starp uzliktajām saistībām un ekskluzīvajām koncesijām (ar kompensāciju 
vai bez tās).  

Gaisa satiksmes pakalpojumu regulā ir nodalīti divi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību noteikšanas posmi. Pirmkārt, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības var 
noteikt atsevišķā gaisa transporta maršrutā. Otrkārt, tikai tad, ja neviens gaisa pārvadātājs 
nevēlas apkalpot šo maršrutu, dalībvalsts var ierobežot piekļuvi šim maršrutam, piešķirot to 
vienam operatoram, ar nosacījumu, ka šis operators ir izvēlēts, izmantojot Eiropas konkursa 
procedūru. Lai gan Komisijas apstiprinājums nav obligāts, tā ir pilnvarota pārbaudīt 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un apturēt šīs saistības ar lēmumu gadījumā, ja 
tās neatbilst Gaisa satiksmes pakalpojumu regulai. Tādēļ visos sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistību procedūras posmos ir jāinformē Komisija, un šīs saistības nevar uzlikt, 
pirms Komisija nav publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu par to 
noteikšanu un (attiecīgā gadījumā) konkursu. 

Kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi var izmaksāt vienīgi 
gaisa pārvadātājiem, kuri izvēlēti konkursa kārtībā. Gaisa satiksmes pakalpojumu regulas 
17. panta 7. punktā noteikts, ka “Pieteikumu atlasi veic pēc iespējas drīzāk, ņemot vērā 
pārvadājuma atbilstību, ieskaitot cenas un nosacījumus, kas var tikt piedāvāti klientiem, kā arī 
no attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstīm pieprasītās kompensācijas vērtību, ja tāda tiek 
pieprasīta.” Tādējādi, ja līgums tiek piešķirts, pamatojoties uz viszemāko pieprasīto 
kompensāciju, atbilstība Gaisa satiksmes pakalpojumu regulas noteikumiem nodrošina arī 
atbilstību ceturtajam Altmark kritērijam25. Līdz ar to, lai gan uz gaisa transportu attiecas 
VTNP lēmums (bet ne VTNP nostādnes), daudzos gadījumos kompensācija par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi gaisa transporta nozarē var nebūt valsts atbalsts. 
Tomēr ir jāpārbauda, vai konkursa rezultātā šie pakalpojumi tiek sniegti par sabiedrībai 
viszemākajām izmaksām. Aviācijas nozares 1994. gada vadlīnijās ir paredzēti VTNP 
kompensācijas maksājumu saderīguma noteikumi gaisa transporta nozarē. 

Turklāt Kopienas vadlīnijās par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai 
aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām26, ir noteikts, ka dažus 
saimnieciskās darbības veidus, ko veic lidostas, var uzskatīt par VTNP. “Izņēmuma 
gadījumā” lidostas pārvaldību kopumā var uzskatīt par VTNP, piemēram, ja lidosta atrodas 
“attālākā reģionā”. 

                                                 
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem 

noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā, OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp. 
25 Tomēr tas var neattiekties uz ārkārtas procedūru, kas minēta 16. panta 12. punktā, saskaņā ar kuru gaisa 

pārvadātājs tiek izvēlēts, nerīkojot atklātu konkursu. 
26 Komisijas 2005. gada 9. decembra paziņojums — Kopienas vadlīnijas par lidostu finansēšanu un valsts 

atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām, OV C 312, 
9.12.2005., 1. lpp. 
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3.1.2.3. Jūras transports 

Jūras transportam piemēro LESD 106. panta 2. punktu un VTNP lēmumu (bet ne 
VTNP nostādnes). Turklāt Padomes 1992. gada 7. decembra Regulā (EEK) Nr. 3577/92, ar ko 
piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs 
(jūras kabotāža)27, ir ietverti citi noteikumi par VTNP sniegšanu šajā nozarē. Minētās regulas 
4. pantā tiek reglamentēta valsts pasūtījuma [sabiedrisko pakalpojumu] līgumu slēgšana ar 
kuģošanas sabiedrībām vai valsts pasūtījuma nodrošināšanas pienākumu [sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību] kā nosacījuma uzlikšana kabotāžas pakalpojumu sniegšanai 
kuģošanas sabiedrībām, kuras piedalās regulāros reisos. Minētajās Kopienas vadlīnijās ir 
atzīts, ka dalībvalsts var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības vai slēgt 
sabiedrisko pakalpojumu līgumus par starptautiskiem transporta pakalpojumiem, ja tas ir 
vajadzīgs, lai apmierinātu sabiedriskā transporta svarīgākās vajadzības. 

Attiecībā uz Regulu Nr. 3577/92 Tiesa noteica, ka minētās regulas 1. un 4. panta apvienotie 
noteikumi ļauj regulāriem jūras kabotāžas pakalpojumiem uz salām, no salām un starp salām 
piemērot iepriekšējas administratīvās atļaujas vienīgi tad, ja i) var pierādīt, ka ir patiesa 
vajadzība pēc sabiedriskā pakalpojuma, kura izriet no regulāro transporta pakalpojumu 
neatbilstības brīvas konkurences apstākļos; ii) tiek arī pierādīts, ka paredzētā mērķa 
sasniegšanai ir vajadzīga un ar to ir samērojama iepriekšēju administratīvo atļauju shēma; 
iii) minētā shēma ir balstīta uz objektīviem, nediskriminējošiem kritērijiem, kuri attiecīgajam 
uzņēmumam ir bijuši zināmi iepriekš28. 

Turklāt Komisija ir izdevusi vairākus paziņojumus, kuri konkrēti attiecas uz jūras transportu, 
tostarp Komisijas paziņojumu, kurā sniegti norādījumi par valsts atbalstu kuģu 
administrēšanas uzņēmumiem29, Komisijas paziņojumu, kurā sniegti norādījumi par valsts 
atbalstu, kas papildina Kopienas finansējumu jūras maģistrāļu izveidei30, un Kopienas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transporta jomā31. 

3.1.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Sauszemes transporta jomā Komisijai netiek ziņots par daļu no publiskā finansējuma 
sauszemes sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, kurus nodrošina saskaņā ar 
līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu — vai nu tāpēc, ka šis finansējums nav valsts 
atbalsts, vai arī tāpēc, ka tas ir atbrīvots no prasības par paziņošanu. Šajā jomā Komisija 
saņem un izskata lielu skaitu sūdzību, kā arī atsevišķus paziņojumus par subsīdijām vietējiem 
un reģionāliem autobusu pakalpojumu sniedzējiem, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta 
līgumiem, kas piešķirti tādā veidā, kas nenodrošina šo pakalpojumu sniegšanu par sabiedrībai 
viszemāko cenu. 

Komisija secināja, ka jaunā Dānijas sistēma, saskaņā ar kuru dažām pasažieru kategorijām 
samazināti tālsatiksmes autobusu pakalpojumu tarifi, ietver valsts atbalstu, kas ir saderīgs ar 

                                                 
27 OV L 364, 12.12.1992., 7.-10. lpp. 
28 Lieta C-205/99 Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) un citi, 

2001, Recueil I-1271. lpp., 40. punkts. 
29 Komisijas paziņojums norādījumi par valsts atbalstu kuģu administrēšanas uzņēmumiem, OV C 132, 

11.6.2009., 6. lpp. 
30 Komisijas Paziņojums norādījumi par valsts atbalstu, kas papildina Kopienas finansējumu jūras 

maģistrāļu izveidei, OV C 317, 12.12.2008., 10. lpp. 
31 Komisijas paziņojums C(2004) 43, Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transporta jomā, 

OV C 13, 17.1.2004., 3. lpp. 
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kopējo tirgu32. Šīs shēmas mērķis ir nodrošināt atbilstošus transporta pakalpojumus 
iedzīvotāju grupām ar zemu ienākumu līmeni un veicināt sabiedrisko transportu kopumā. 
Shēma arī palīdzēs radīt saskaņotus nosacījumus konkurencei starp dzelzceļa uzņēmumiem, 
kuri jau saņem kompensāciju par līdzīgām vai lielākām atlaidēm, un tālsatiksmes autobusu 
uzņēmumiem. 

Atbilstoši nolēmumam Altmark lietā Komisija paziņoja, ka kompensācijas, ko piešķīra 
Landkreis Anhalt Bitterfeld Vācijā par autobusu sabiedrisko transportu, nav valsts atbalsts33. 
Līdzīgi tam Komisija secināja, ka kompensācijas par sabiedriskajiem pakalpojumiem darbības 
jomas paplašināšana Vitenbergas apgabalā saistībā ar esošo autobusu maršrutu papildināšanu 
nav valsts atbalsts.34.Pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1370/2007, Regulu (EEK) Nr. 1191/69 
un Regulu (EEK) Nr. 1107/70, Komisija arī atļāva kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu autobusu transportam trīs lietās pēc formālās izmeklēšanas procedūras uzsākšanas 
(Austrija — atbalsts Postbus, C 16/2007; Vācija — Verkehrsverbund Rhein Ruhr, C 58/2006; 
Čehija — Dienvidmorāvija, C 3/2008) un vienā lietā, kurā netika sākta formālā izmeklēšanas 
procedūra (Malta — Unscheduled bus services, NN53/2006). Vēl nav pabeigta izmeklēšana 
divās lietās (Vācija — Emsland, C 54/2007, un Čehija — C 17/2008 Usti nad Labem).  

Vairākās lietās, no kurām visievērojamākā ir DB Regio lieta35, kas saistīta ar sabiedrisko 
pakalpojumu līgumu starp Deutsche Bahn Regio un Berlīnes un Brandenburgas Länder, radās 
jautājums par to, kā nosakāma “saprātīga peļņa”. Regulā 1370/2007 minēts salīdzinājums ar 
nozares vidējiem rādītājiem, ņemot vērā konkrētā līguma risku (vai tā neesamību). Diemžēl 
sakarā ar ļoti atšķirīgajām peļņas normām nozarē, kurai vēsturiski ir raksturīgs deficīts, šāds 
salīdzinājums ne vienmēr ir vienkāršs. Landkreis Sachsen-Anhalt lietā Komisija par saprātīgu 
“peļņu” (kas jāsaprot kā apgrozījuma norma) uzskatīja 5 %, bet saistībā ar valsts atbalsta lietu 
C 3/08 (ex NN 102/05)36 — Čehija — attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu kompensācijām 
Dienvidmorāvijas autobusu uzņēmumiem par saprātīgu “peļņu” (kas jāsaprot kā apgrozījuma 
norma) uzskatīja 7,85 %. Peļņa jāskata arī saistībā ar makroekonomisko situāciju, īpaši ar 
inflāciju. Cits jautājums ir attiecīgā peļņas koeficienta pienācīga izvēle (Regulā 1370/2007 
minēta “kapitāla rentabilitāte”) un riska līmenis, ko uzņemas operators (tas ir stingri noteikts 
līguma nosacījumos). 

Svarīgi atzīmēt, ka regulā ir sīkāk precizēts, ka kompensācijas metodei jāveicina tādu faktoru 
saglabāšana vai attīstība kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja veikta efektīva 
apsaimniekošana un pietiekami augstas kvalitātes pasažieru transporta pakalpojumu 
sniegšana. Tam tika rasts savdabīgs piemērošanas veids lietā C 41/200837 saistībā ar Dānijas 
dzelzceļu, kur kompensācijas sistēma bija veidota tā, lai rosinātu saņēmēju palielināt 
ražīgumu. Šajā lietā Komisija pieņēma 6 % kapitāla rentabilitāti, kura, palielinoties 
ražīgumam, var pieaugt līdz 12 % katrā konkrētajā gadā un līdz 10 % katrā trīs gadu periodā. 

                                                 
32 Lieta N 332/2008 Kompensācija tālsatiksmes autobusu uzņēmumiem par atlaidēm, kas piešķirtas 

dažiem pasažieru veidiem, kuri izmanto tālsatiksmes autobusu pakalpojumus (OV C 46, 25.2.2009., 
8. un 9. lpp.). 

33 Lieta N 206/2009 Sabiedriskā transporta pakalpojumu finansēšana Anhalt-Bitterfeld apgabalā 
(OV C 255, 24.10.2009., 4. lpp.). 

34 Lieta N 207/2009 Sabiedriskā transporta pakalpojumu finansēšana Vitenbergas apgabalā (OV C 255, 
24.10.2009., 4. un 5. lpp.). 

35 Lieta C 47/2007 DB REGIO AG - Contrat de service public (OV C 35, 8.2.2008., 13.-29. lpp.). 
36 Lieta C 3/2008 – Čehija attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu kompensācijām Dienvidmorāvijas 

autobusu uzņēmumiem (OV L 97, 14.4.2009.). 
37 Lieta C 41/2008 Sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumi starp Dānijas transporta ministriju un 

Danske Statsbaner (OV L 7, 11.1.2011., 1.-39. lpp.). 
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Tas nozīmē arī, ka, pretstatā VTNP lēmumam un VTNP nostādnēm, attiecībā uz sauszemes 
sabiedrisko pasažieru transportu ir prasība pēc efektivitātes. 

Gaisa transporta jomā, kā minēts iepriekš, kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas saistību izpildi var izmaksāt vienīgi gaisa pārvadātājiem, kuri izvēlēti konkursa 
kārtībā (izņemot gadījumus, kad piemēro 16. panta 12. punktā paredzēto ārkārtas procedūru). 
Tādēļ (ja ir pietiekami daudz konkursa dalībnieku un līgums tiek piešķirts par viszemāko 
cenu) kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi gaisa transporta 
nozarē atbilst ceturtajam Altmark kritērijam un var nebūt valsts atbalsts38. Šajā saistībā dažas 
dalībvalstis apšauba VTNP lēmuma lietderību attiecībā uz kompensācijas par sabiedrisko 
pakalpojumu saistību izpildi saderīgumu gaisa transporta nozarē. 

Daudzos gadījumos atsaucība šādos konkursos ir neliela, un nereti tiek iesniegts tikai viens 
piedāvājums. Turklāt Gaisa satiksmes pakalpojumu regulas noteikumu ievērošana neatbrīvo 
dalībvalsti no vajadzības novērtēt atbilstību katram no četriem Altmark nosacījumiem, kuri ir 
kumulatīvi.  

Komisijai nekad nav ziņots par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām gaisa 
transporta jomā saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem, un tikai vienreiz Komisija pieņēma 
lēmumu par valsts atbalstu attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām gaisa 
transporta nozarē (nelabvēlīgs lēmums lietā C79/200239, kur Spānija piešķīra kompensāciju, 
nerīkojot konkursu). 

Komisija pagaidām vēl nav pieņēmusi nevienu lēmumu, kas būtu pamatots uz Lidostu 
pamatnostādņu VTNP noteikumiem, lai gan šķiet, ka tie nodrošina salīdzinoši skaidru un 
labvēlīgu regulējumu publiskā finansējuma piešķiršanai. Var uzskatīt, ka minētais publiskais 
finansējums nav valsts atbalsts, ja ir izpildīti Altmark nosacījumi. Pat ja tiktu atzīts, ka tas ir 
valsts atbalsts, to varētu uzskatīt par saderīgu ar LESD, ja būtu izpildīti LESD 106. panta 
2. punktā minētie saderīguma kritēriji, kas iestrādāti VTNP lēmumā, un tādējādi par šo 
finansējumu nebūtu jāziņo Komisijai. 

Komisija apzinās, ka jūras transporta jomā tiek piemērots VTNP lēmums, īpaši attiecībā uz 
pārvadājumiem uz salām. Pamatojoties uz padziļinātu izpēti, Komisija apstiprināja, ka 
kompensācija, ko Francijas valsts samaksāja Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée 
(SNCM) par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu laikposmā no 1991. līdz 2001. gadam, ir 
saderīga ar iekšējo tirgu40. Šis lēmums tika apstrīdēts Vispārējā tiesā, un lieta vēl nav 
pabeigta41. 

Komisija ir pieņēmusi galīgo lēmumu četrās VTNP lietās (attiecībā uz divām dalībvalstīm) 
jūras transporta nozarē. Vienu no šiem lēmumiem Vispārējā tiesa tomēr atcēla, un lieta 
pašlaik tiek izvērtēta atkārtoti. 

                                                 
38 Vērā ņemams izņēmums ir 16. panta 12. punktā minētā ārkārtas procedūra, saskaņā ar kuru gadījumā, ja 

gaisa pārvadātājs pārtrauc pārvadājumus, attiecīgā dalībvalsts ārkārtas apstākļos var izvēlēties citu gaisa 
pārvadātāju uz laiku, kas nepārsniedz septiņus mēnešus, proti, laiku, kas vajadzīgs jauna konkursa 
organizēšanai. 

39 Lieta C 79/2002 Air Cataluya (OV L 110, 30.4.2005., 56.-77. lpp.). 
40 Lieta C 58/2002 Aide à la restructuration de la SNCM (OV L 225, 27.8.2009., 180.-237. lpp.). 
41 Lieta T-565/08 Corsica Ferries France SAS pret Komisiju, nav pabeigta. 
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• C 470/200442 — Itālija — Tirrenia kuģniecības sabiedrība — atcelts ar spriedumu T-
265/0443;  

• N 62/200544 — Itālija — contrat de service public sur une ligne maritime entre Frioul-
Vénétie-Julienne et Slovénie et Croatie; 

• N 265/200645 — Itālija — compensation de l'augmentation du coût du carburant dans le 
cadre d'OSP sur une ligne maritime entre Sicile et Iles Mineures; 

• C 16/200846 — Apvienotā Karaliste — Subsīdijas CalMac un NorthLink jūras transporta 
pakalpojumiem Skotijā. 

Komisijas lēmumā lietā C 16/2008 ietvertas atsauces uz VTNP nostādnēm un veikts 
novērtējums pēc analoģijas. 

3.2. Enerģētika 

3.2.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

Elektroenerģijas, gāzes un tvaika nozarē 2006. gadā ES-27 valstīs bija aptuveni 
27 000 uzņēmumu, kuri nodarbināja 1,2 miljonus cilvēku. Kopā šie uzņēmumi radīja 
940 miljardu euro apgrozījumu (aptuveni 7 % no ES-27 IKP) un pievienoto vērtību 
200 miljardu euro apmērā (3,5 % no pievienotās vērtības ES-27 ekonomikā ārpus finanšu 
nozares)47. 

Shematiski gāzes un elektroenerģijas nozares tīklus var attēlot piecos galvenajos līmeņos: 
1) izpēte un ražošana (gāzes) / ražošana (elektrības); 2) transportēšana pa augstspiediena 
cauruļvadiem / augstsprieguma tīkliem (pārvade); 3) transportēšana pa zemspiediena 
cauruļvadiem / zemsprieguma tīkliem (sadale); 4) elektroenerģijas vai gāzes pārdošana un 
pirkšana vairumtirdzniecības tirgū (vairumtirdzniecība); 5) pārdošana galalietotājiem (piegāde 
mazumtirdzniecībā). 

Transportēšanas darbības (proti, pārvadi un sadali) bieži vien uzskata par dabīgiem 
monopoliem, tāpēc tām piemēro īpašus regulēšanas pasākumus. Pretstatā tam gāzes un 
elektroenerģijas tirgus liberalizācijas direktīvās ir ietverta prasība atvērt konkurencei 
ražošanu, vairumtirdzniecību un piegādi mazumtirdzniecībā. 

Pagaidām elektroenerģijas un gāzes tirgi lielākoties joprojām ir valsts mēroga tirgi. Komisija 
ir vairākkārt atzinusi, ka šajās nozarēs tirgus integrācija joprojām ir ierobežota, par ko īpaši 
liecina cenu atšķirības, reģionālie monopoli un pārrobežu pārslogotība starp dalībvalstīm. 
Tomēr pārrobežu tirdzniecības plūsmas ir diezgan ievērojamas, un paredzams, ka tās pieaugs. 

                                                 
42 Lēmums lietā C 470/2004 Itālija pret Tirrenia kuģniecības sabiedrību, atcelts ar Vispārējās tiesas 

2009. gada 4. marta spriedumu lietā T–265/04 Tirrenia di Navigazione un citi pret Komisiju (OV C 90, 
18.4.2009., 22. lpp.). 

43 Lieta T-265/04 Tirrenia di Navigazione un citi pret Komisiju. 
44 Lieta N 62/2005 contrat de service public sur une ligne maritime Frioul-Vénétie-Juliennes et Slovénie 

et Croatie (OV C 90, 25.4.2007., 10. lpp.). 
45 Lieta N 265/2006 Aide au transport maritime-Società Ustica Lines e Società N.G.I. (OV C 196, 

24.8.2007., 3. lpp.). 
46 Lieta C 16/2008 Valsts atbalsts NorthLink & Calmac (OV C 126, 23.5.2008., 16.-42. lpp.). 
47 EUROSTAT izdevumi, Key figures on European business with a special focus on the recession, 

2010. gada izdevums, 34. lpp. 



LV 14   LV 

Piemēram, 2008. gadā pārrobežu elektroenerģijas plūsmas nodrošināja 18 % no ES-27 
iekšzemes bruto patēriņa48. Eiropadomes 2011. gada februāra sanāksmē tika pausta politiska 
apņemšanās līdz 2014. gadam pabeigt enerģētikas iekšējā tirgus izveidi, un Komisija ir 
uzsākusi iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst vēl atlikušo tirgus sadrumstalotību49. Attiecībā uz 
dabasgāzi, Eiropas rezervēm izsīkstot, tiek īstenotas iniciatīvas, lai diversificētu piegādes 
avotus, kuri atrodas ārpus ES un nostiprinātu savienojumus starp dalībvalstīm50. 

Pirms liberalizācijas dominējošais modelis bija ražošanas/importa, pārvades un 
mazumtirdzniecības piegādes vertikāla integrācija. Liberalizācija ļāva ienākt jauniem 
dalībniekiem ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības piegādes tirgos. Tomēr 
šie tirgi kopumā joprojām ir samērā koncentrēti, un bieži vien tajos stingras pozīcijas saglabā 
vēsturiskie uzņēmumi. Sākoties liberalizācijai, daži vēsturiskie operatori, īpaši uzņēmumu 
iegādes ceļā, ir ievērojami izvērsuši darbību ES un neaprobežojas ar saviem vietējiem tirgiem.  

3.2.2. Tiesiskais regulējums 

Ar pirmo Elektroenerģijas51 direktīvu un pirmo Gāzes52 direktīvu, ko pieņēma attiecīgi 
1996. un 1998. gadā, tika likvidēti juridiski noteiktie monopoli, pieprasot dalībvalstīm 
pakāpeniski ļaut lielajiem korporatīvajiem klientiem izvēlēties savus piegādātājus. Ar šīm 
direktīvām arī tika ieviesti nosacījumi, kas saistīti ar trešo personu piekļuvi pārvades un 
sadales tīkliem. Turklāt attiecībā uz vertikāli integrētiem uzņēmumiem direktīvās bija noteikts 
minimālais līmenis tīkla darbības nodalīšanai no pārējās uzņēmējdarbības (“atsaiste”). Gāzes 
nozarē tika likvidēti importa monopoli. 

Šie noteikumi tika pastiprināti otrajā Elektroenerģijas53 direktīvā un otrajā Gāzes54 direktīvā. 
Tajās bija paredzēts pilnībā atvērt elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības tirgus — bija 
ietverta prasība visiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām attiecīgi līdz 2004. gada 1. jūlijam 
un 2007. gada 1. jūlijam kļūt par tiesīgiem patērētajiem. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ražošanu ar otro Elektroenerģijas direktīvu tika ierobežota iespēja izmantot konkursa 
procedūras, lai iegūtu jaunas jaudas, atļaujot to vienīgi gadījumos, kad paredzams 
elektroenerģijas piegādes deficīts un nevar gaidīt, ka tirgus pats pienācīgi atrisinās šo 
jautājumu. 

                                                 
48 Eiropas Komisija, Enerģētikas tirgus novērošanas centrs, 2009. gada pārskats, 46. lpp. 
49 Lai atvieglotu integrāciju, Komisija 2010. gada novembrī pieņēma paziņojumu “Enerģētikas 

infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un pēc tam. Projekts integrētam Eiropas enerģētikas tīklam”, 
SEC(2010) 1395 galīgā redakcija. 

50 Skatīt Komisijas 2008. gada 15. aprīļa ziņojumu Padomei un Parlamentam Panākumi iekšējā gāzes un 
elektroenerģijas tirgus izveidē, COM(2008) 192, un Komisijas lēmumu lietā N 594/2009 Atbalsts Gaz-
System S.A. gāzes pārvades tīkliem Polijā, OV C 101, 20.4.2010., 9. lpp. 

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (OV L 27, 30.1.1997., 20. lpp.). 

52 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/30/EK par kopīgiem noteikumiem 
dabasgāzes iekšējam tirgum, OV L 204, 21.7.1998., 1. lpp. 

53 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/54/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu 
(OV L 176, 15.7.2003., 37. lpp.). 

54 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L 176, 
15.7.2003., 57. lpp.). 
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No 2011. gada 3. marta šīs direktīvas aizstās ar trešo Elektroenerģijas55 direktīvu un trešo 
Gāzes56 direktīvu, kurās tiks vēl pastiprināti šo direktīvu noteikumi, piemēram, attiecībā uz 
prasībām trešo personu piekļuvei tīkliem un valstu enerģētikas tirgu regulatoru lomu. Ar tām 
arī tika pastiprināti noteikumi par pārvades sistēmu operatoru atsaisti. 

Abās direktīvās dalībvalstīm ir paredzēta iespēja vispārējās ekonomikas interesēs piemērot 
sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz drošumu (tostarp piegāžu drošumu), piegāžu 
regularitāti, kvalitāti un cenu, kā arī uz vides aizsardzību (tostarp energoefektivitāti, enerģiju 
no atjaunojamiem avotiem un klimata aizsardzību). Direktīvās ir ietverta prasība, ka 
minētajām saistībām ir jābūt skaidri noteiktām, pārredzamām, nediskriminējošām, 
pārbaudāmām, un tām jāgarantē, ka visiem ES elektroenerģijas un gāzes uzņēmumiem ir 
vienlīdzīga piekļuve valstu patērētājiem. Eiropas Savienības Tiesa 2010. gadā pieņēma 
nolēmumu par šiem noteikumiem57. Tā sniedza norādes par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
dalībvalstis var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz gāzes 
mazumtirdzniecības cenām.  

Turklāt trešajā Elektroenerģijas direktīvā ir prasība dalībvalstīm nodrošināt, ka visiem 
mājsaimniecību lietotājiem ir pieejams universālais pakalpojums, proti, tiesības uz konkrētas 
kvalitātes elektroapgādi savā teritorijā par pieņemamām, viegli un skaidri salīdzināmām, 
pārskatāmām un nediskriminējošām cenām. Trešā Elektroenerģijas direktīva ļauj dalībvalstīm 
attiecināt universālo pakalpojumu arī uz mazajiem uzņēmumiem. Lai nodrošinātu universālā 
pakalpojuma sniegšanu, dalībvalstis var norādīt pēdējo garantēto piegādātāju. 

Turklāt gan trešajā Elektroenerģijas, gan trešajā Gāzes direktīvā ir ietverta prasība 
dalībvalstīm veikt atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu tiešos lietotājus un jo īpaši 
neaizsargātos lietotājus. Dalībvalstīm jādefinē neaizsargāta lietotāja jēdziens, kas var būt ar 
atsauci uz enerģētisko nabadzību un inter alia uz aizliegumu krīžu laikā atslēgt šādiem 
lietotājiem elektrību vai gāzi. Turklāt dalībvalstīm ir jāaizsargā tiešie lietotāji attālos 
apgabalos. Trešajā Gāzes direktīvā paredzēts, ka dalībvalstis var norādīt “pēdējo garantēto 
piegādātāju” klientiem, kuriem ir nodrošināts savienojums ar gāzes sistēmu.  

Trešajā Elektroenerģijas direktīvā ir atsauce uz finansiālu kompensāciju elektroenerģijas 
uzņēmumiem par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi — minētā 
kompensācija, kā arī iespējamās ekskluzīvās tiesības, ir jāpiešķir nediskriminējošā un 
pārredzamā veidā. Šīs prasības tika ieviestas papildus tām, kas paredzētas VTNP paketē, kuru 
piemēro kompensācijām par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu elektroenerģijas nozarē.  

3.2.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Komisijai nav lielas pieredzes attiecībā uz valsts atbalstu, kas piešķirts kā kompensācija par 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi elektroenerģijas vai gāzes nozarē. Pēdējos 
gados tai nācies izskatīt daudz valsts atbalsta lietu enerģētikas nozarē, bet tikai ļoti nedaudzas 
no tām bija saistītas ar kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

                                                 
55 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 
14.8.2009., 55. lpp.). 

56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva Nr. 2009/73/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas Nr. 2003/55/EK atcelšanu 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp. 

57 Lieta C-265/08 Federutility un citi, 2010, Krājums I-0000. lpp. 
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Kopš pieņemta pirmā Elektroenerģijas direktīva, Komisija ir apstiprinājusi piecas shēmas58, 
kas saistītas ar finansiālu kompensāciju, ko piešķir par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību izpildi attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu no vietējiem kurināmā avotiem. Šajās 
lietās Komisija atzina, ka attiecīgās sabiedriskā pakalpojuma saistības atbilst patiesam VTNP, 
kas pamatots ar energoapgādes drošuma apsvērumiem, īpaši ņemot vērā Elektroenerģijas 
direktīvās iekļauto konkrēto nosacījumu59. Saskaņā ar šo nosacījumu dalībvalsts apgādes 
drošības apsvērumu dēļ var noteikt, ka priekšroka dodama to ražošanas objektu 
dispečervadībai, kuri izmanto vietējos primārās enerģijas kurināmā avotus, bet nepārsniedzot 
15 % no kopējās primārās enerģijas, kura vajadzīga, lai saražotu elektroenerģiju, ko patērē 
attiecīgajā dalībvalstī. Visjaunākajā lietā attiecīgā dalībvalsts sniedza sīkus paskaidrojumus, 
kuri tika atzīti par tādiem, kas attaisno šo intervenci. 

Komisija arī ir novērtējusi finansiālo kompensāciju, kas plānota attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu saistībām, kuras ietver jaunu elektroenerģijas ražošanas rezerves jaudu 
aktivizēšanu60. Minētajā lietā dalībvalsts bija sniegusi detalizētus pierādījumus par to, ka 
maksimālās noslodzes laikos varētu rasties risks, ka dažkārt tiek pārtraukta elektroapgāde, un 
ka tai ir vajadzīgas rezerves jaudas, kuras, visticamāk, tirgus pats nevarēs nodrošināt. 

Pēdējos gados Komisija nav saņēmusi paziņojumus par valsts atbalstu attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistībām, kuras attiektos uz elektroenerģijas universālo 
pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām neaizsargātiem lietotājiem vai 
lietotājiem attālos apgabalos, vai arī pēdējiem garantētajiem piegādātājiem. Viens no 
iespējamiem skaidrojumiem ir tāds, ka tad, ja VTNP sniegšanas saistības ir uzliktas 
vēsturiskajiem operatoriem, kuri jebkurā gadījumā ir saglabājuši stabilas pozīcijas vietējā 
tirgū, attiecīgā dalībvalsts var nolemt, ka atsevišķa finansiāla kompensācija nav vajadzīga. 
Tādos gadījumos vēsturiskie operatori var saglabāt savas darbības vispārējo finansiālo 
līdzsvaru, pat ja dažu tiem uzlikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izmaksas var 
pārsniegt to radītos ieņēmumus. 

Šķiet, ka konkursa procedūras sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikšanai 
elektroenerģijas un gāzes nozarē tiek izmantotas salīdzinoši reti. Piemēram, saskaņā ar 
informāciju, ko sniedza Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupa (ERGREG) —
 oficiāla Komisijas padomdevēju grupa, kurā ietilpst valstu enerģētikas tirgus regulatori —
 visbiežāk pēdējos garantētos piegādātājus ieceļ valsts iestādes, un pusē no gadījumiem 
“pēdējā garantēta piegādātāja”61 pienākumus veic vēsturiskais piegādātājs. 

                                                 
58 Lieta NN 49/99 Izmaksas, kas saistītas ar pāreju uz konkurenci (OV C 268, 22.9.2001., 7. lpp.), lieta 

N 6/A/2001 Sabiedrisko pakalpojumu saistības, kas uzliktas Elektroapgādes padomei attiecībā uz 
elektroenerģijas ražošanu no kūdras (OV C 77, 28.3.2002., 27. lpp.), lieta N 34/99 Balasta izmaksu 
kompensācija (OV C 5, 8.1.2002., 2. lpp.), lieta C 7/2005 Elektroenerģijas tarifi (OV L 219, 24.8.2007., 
9. lpp.), lieta N 178/2010 Kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar 
preferenciālu dispečervadības mehānismu vietējām ogļu elektrostacijām (OV C 312, 17.11.2010., 
5. lpp.). 

59 Pirmās Elektroenerģijas direktīvas 8. panta 4. punkts, otrās Elektroenerģijas direktīvas 11. panta 
4. punkts un trešās Elektroenerģijas direktīvas 15. panta 4. punkts. Šie trīs nosacījumi ir identiski. 

60 Lieta N475/2003 Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz jaunām elektroenerģijas 
ražošanas jaudām apgādes drošumam (OV C 34, 7.2.2004., 8. lpp.). 

61 ERGEG pārskats par neaizsargātā patērētāja, pamatpiegādātaja un pēdējā garantētā piegādātāja 
definīcijām, atsauce E09-CEM-26-04, 2009. gada 16. jūlijs, 31. lpp. 
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3.3. Atkritumu apsaimniekošanas un ūdensapgādes pakalpojumi 

3.3.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

To nozaru kopējais apgrozījums, kuras sniedz vides pakalpojumus (ekonozares) ES-27 valstīs, 
2008. gadā bija 319 miljardi euro, kas ir 2,5 % no ES IKP. ES vides nozares nodrošina 
aptuveni 3,4 miljonus tiešo darbavietu. Ieņēmumu ziņā vissvarīgākās nozares ir atkritumu 
apsaimniekošana, ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana un materiālu pārstrāde62. 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 
bieži vien ir atbildīgas vietējās publiskās pārvaldes iestādes, kurām ir pienākums nodrošināt, 
lai to ģeogrāfiskās kompetences apgabalā minēto pakalpojumu sniegšana noritētu 
apmierinoši. 

Šo pienākumu bieži vien tiešā veidā uzņemas publiskās pārvaldes struktūras un uzņēmumi, 
vai arī tas tiek uzticēts, piešķirot sabiedriskā pakalpojuma koncesiju privātam uzņēmumam, 
kurš sniedz šos pakalpojumus atbilstoši koncesijas līgumā minētajiem nosacījumiem un uz 
tajā paredzēto laiku. Abos gadījumos šā pakalpojuma sniegšanai attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā publiskās pārvaldes iestādes nereti piešķir ekskluzīvas tiesības, tādējādi vietējā 
līmenī konkurence biežāk notiek “par tirgu” (saistībā ar koncesijas saņēmēja izvēli), nevis 
“tirgū”.  

Līdz ar to pakalpojuma tiešās nodrošināšanas līmenī mājsaimniecībām un uzņēmumiem 
attiecīgā tirgus apjoms bieži ir sašaurināts un aprobežojas ar vietējās publiskās pārvaldes 
iestādes ģeogrāfiskās kompetences apgabalu vai — labākajā gadījumā — vairāku tādu 
pārvaldes iestāžu apgabaliem, kuras ir apvienojušas resursus attiecīgā pakalpojuma 
sniegšanai. Tomēr lielu daļu atkritumu apsaimniekošanas un ūdens attīrīšanas nozares 
pārvalda starptautiski uzņēmumi — gan vietējā pakalpojumu sniegšanas līmenī saskaņā ar 
koncesiju, gan augšupējā līmenī, un tādiem pakalpojumiem kā atkritumu šķirošana, 
atbrīvojumu sistēmas nodrošināšana vai atkritumu reģenerācijas pakalpojumi var būt valsts 
vai pat plašāks mērogs.  

3.3.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

ES nozaru direktīvās un regulās dalībvalstīm ir paredzēta zināma rīcības brīvība attiecībā uz 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem uzņēmumiem tiek uzticēti atkritumu apsaimniekošanas un 
ūdensapgādes un attīrīšanas pakalpojumi iekšējā tirgū. Tomēr šo pakalpojumu sniegšanā ir 
jāievēro standarti, kas paredzēti ES vides tiesībās attiecībā uz atkritumiem un ūdeni, un 
vairākās direktīvās arī ir ietverti diezgan detalizēti noteikumi, kuri piemērojami attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (piemēram, direktīvā par izlietoto iepakojumu63, direktīvā par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem64, direktīvā par nolietotiem 

                                                 
62 ECORYS, Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry, 2009. gada oktobris, pieejams adresē 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 
63 Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 

izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.). 
64 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.). 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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transportlīdzekļiem65 un direktīvā par baterijām66). Šie nozaru noteikumi neskar konkurences 
vispārīgo noteikumu piemērošanu. 

Attiecībā uz LESD 106. panta 2. punkta piemērošanu šajās nozarēs nav īpašu valsts atbalsta 
noteikumu, izņemot VTNP paketi. Tomēr tāpat kā visās nozarēs piemēro vispārīgos 
izņēmumus valsts atbalsta aizliegumam saskaņā ar 107. panta 2. un 3. punktu. Šajā saistībā 
Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai67 ir īpašs nosacījums par 
107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošanu. Papildus vispārīgajiem principiem un 
kritērijiem, kurus ievēro Komisija, šajās pamatnostādnēs ir ietverti sīkāk izstrādāti noteikumi 
par atkritumu apsaimniekošanu (3.1.9. nodaļa). Pamatnostādnēs arī paredzēti noteikumi 
attiecībā uz atbalstu uzņēmumiem, kuri nosaka augstākus standartus nekā ES standarti vai 
paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti ES standarti (3.1.1. nodaļa); šos 
noteikumus attiecīgos apstākļos var piemērot ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanai. Tāpat 
arī jāatzīmē, ka, piemērojot principu “piesārņotājs maksā”, lietotāju maksājumiem par 
ūdensapgādes pakalpojumiem ir jāsedz šo pakalpojumu saimnieciskās izmaksas atbilstoši 
Ūdens pamatdirektīvai. 

3.3.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Kopš 2005. gadā tika pieņemta VTNP pakete, dalībvalstis nav ziņojušas Komisijai par 
plāniem piešķirt kompensāciju par VTNP sniegšanu atkritumu apsaimniekošanas vai 
ūdensapgādes jomā saskaņā ar Līguma 106. panta 2. punktu. Daļēji tas var būt saistīts ar 
faktu, ka sniegtie pakalpojumi pēc būtības bieži ir vietēja rakstura un tādējādi var nepārsniegt 
VTNP lēmumā noteiktos sliekšņus. Tomēr gadījumos, kad attiecīgais vietējais apgabals ir 
liela pilsēta vai plašāka aglomerācija, attiecīgo līgumu vērtība parasti var būt desmitiem 
miljonu euro gadā. 

Atkritumu apsaimniekošanas un ūdensapgādes pakalpojumus mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem parasti kompensē no galalietotāju maksājumiem un/vai nodokļiem, kurus 
regulāri koriģē (dažreiz tas notiek automātiski koncesijas līgumā, ja pakalpojumu sniedz 
trešās personas saskaņā ar koncesiju), lai segtu pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kā arī 
regulēto vai pat iepriekšnoteikto peļņu. Rezultātā papildus ieņēmumiem no lietotāju 
maksājumiem pakalpojuma sniedzējam var netikt maksāta papildu kompensācija par VTNP 
sniegšanu, vismaz tad, ja līgumi tiek pildīti, kā plānots. 

Ja pakalpojumus sniedz publiski uzņēmumi, publiskais finansiālais atbalsts var būt akciju 
kapitāla palielināšanas vai citu finanšu ieguldījumu veidā, ko veic publiskās pārvaldes 
iestādes / akcionāri. Minētais finansiālais atbalsts tādā gadījumā būtu de facto kompensācija 
par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu68, ja vien tas neatbilstu 

                                                 
65 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva 2000/53/EK par nolietotiem 

transportlīdzekļiem, OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp. 
66 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīva 2006/66/EK par baterijām un 

akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK 
(OV L 266, 26.9.2006., 1.-14. lpp.). 

67 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai, OV C 82, 1.4.2008., 1. lpp. 
68 Komisijas noteikumi, kuros aprakstīti dalībvalstu pienākumi tirgus ekonomikas ieguldītāja principa 

piemērošanas jomā, ir izklāstīti Komisijas nostājā attiecībā uz EEK līguma 92. un 93. panta 
piemērošanu valsts iestāžu kapitāldaļām (Biļetens EK 91984, 1984., 28. un 29. lpp.) un sīkāk izskaidroti 
Paziņojumā par LESD 107. un 108. panta piemērošanu valsts iestāžu kapitāldaļām un 1993. gada 
paziņojumā, OV C 307, 13.11.1993., 3.-14. lpp. 
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tirgus ieguldītāja principa nosacījumiem. Tomēr pēdējos piecos gados dalībvalstis par šādiem 
gadījumiem nav ziņojušas. 

3.4. Pasta pakalpojumi 

3.4.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

ES pasta nozare kopumā, kura ietver vēstuļu pasta, sūtījumu un kurjerpasta pakalpojumus, 
2007. gadā guva aptuveni 94 miljardus euro ieņēmumu (0,7 % no ES-27 IKP). ES šajā nozarē 
kopā 2006. gadā tika nodarbināti aptuveni 1,6 miljoni cilvēku, kas ir 0,7 % no ES kopējās 
nodarbinātības69.  

Lielākais segments ir vēstuļu pasta joma, kas nodrošina 56 % no šīs nozares ieņēmumiem. Šī 
darbība tradicionāli ir bijusi monopols. Lai gan nesen tika veikti pasākumi tirgus 
liberalizācijas virzienā, valstu vēsturiskie pasta dienesti, kuri pilda universālā pakalpojuma 
saistības, ir saglabājuši vairāk nekā 95 % tirgus daļu70. Tajā pašā laikā šo darbību ļoti viegli 
var aizstāt ar citiem, elektroniskajiem sakaru līdzekļiem71, un lielākajā daļā dalībvalstu tās 
nozīme nepārprotami mazinās. 

Sūtījumu un kurjerpasta pakalpojumu tirgi, kuri kopā nodrošina 44 % no nozares 
ieņēmumiem, lielākajā daļā dalībvalstu ir liberalizēti jau vairākus gadu desmitus. Šajos tirgos 
darbojas gan starptautiskie dalībnieki (daži no tiem pieder ES vēsturiskajiem pasta 
uzņēmumiem72, bet citi ir neatkarīgi vai arī trešo valstu uzņēmumi73), gan arī vietējie 
uzņēmumi. Šī darbības joma gūst labumu no elektroniskās komercijas — tiek piegādātas 
preces, kas pasūtītas internetā (“interneta pakalpojumu izpilde”). 

3.4.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

Pasta uzņēmumi vēsturiski sniedz universālo pakalpojumu, piegādājot vēstules un sūtījumus 
visā attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Daudziem vēsturiskajiem operatoriem ir bijušas 
monopoltiesības uz dažiem pakalpojumiem — parasti uz vēstuļu piegādi noteikta svara vai 
cenas robežās. Pakalpojumus, uz kuriem bija monopoltiesības, sauca par rezervētajiem 
pakalpojumiem, un šī joma laika gaitā ir sarukusi. Universālā pakalpojuma saistību darbības 
joma vienmēr ir bijusi plašāka nekā rezervēto pakalpojumu darbības joma. Piemēram, 
universālā pakalpojuma darbības jomā ietilpst sūtījumi. Pirmajā zaļajā grāmatā par pasta 
pakalpojumiem, kuru izdeva 1992. gadā, šī darbības joma tika shematiski raksturota šādi. 

                                                 
69 EIROPAS KOMISIJA, The Evolution of the European Postal Market since 1997, ITA Consulting un 

Wiki Consult ziņojums, 2009. gada augusts, 18. lpp. 
70 Turpat, 19. lpp. 
71 Tomēr viens no veidiem, kā elektroniskā saziņa un vēstuļu piegāde drīzāk papildina, nevis aizstāj viena 

otru, ir hibrīdpasts, kur drukas centros, kas izvietoti pēc iespējas tuvu galīgajai piegādes adresei, 
digitālos datus pārveido fiziskās vēstulēs. 

72 Piemēram, DHL (Deutsche Post), TNT (Nīderlande), GLS (Royal Mail — Apvienotā Karaliste), DPD 
(La Poste France). 

73 Piemēram, UPS un Fedex. 
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 Svara/cenas kritēriji 

Universālā pakalpojuma 
prasības 
(personalizēta/individuāla 
paziņošana) 

Vēstules/pastkartes 

(monopoltiesības, kuru 
apjoms pakāpeniski 
samazinās, un pēc tam 
tās tiek atceltas) 

Vēstules, kuras neietilpst 
monopoltiesību jomā 
(dārgākas/smagākas) 

Universālā pakalpojuma 
prasības (preces/drukāti 
dokumenti) 

Sūtījumi un drukāti dokumenti 

(līdz noteiktam svaram) 

 

Universālā pakalpojuma 
prasības nav noteiktas 

Kurjerpasta sūtījumi 

Smagāki sūtījumi un drukātie materiāli 

Dokumentu apmaiņa 

 

 Rezervēti  Nerezervēti 

Gan valstu vēsturiskie pasta uzņēmumi un citi uzņēmumi vienmēr ir piedāvājuši 
pakalpojumus, uz kuriem neattiecas ne universālā pakalpojuma prasības, ne monopoltiesības. 
Šos pakalpojumus, ko dažkārt dēvē par komercpakalpojumiem un kuri ietver daudzus 
kurjerpasta pakalpojumus un sūtījumus, piedāvā konkurencē ar citiem uzņēmumiem. 

Ar pirmo Pasta direktīvu74 un otro Pasta direktīvu75 rezervēto pakalpojumu joma pakāpeniski 
tika samazināta līdz standarta vēstuļu sūtījumiem (no 2006. gada 1. janvāra), kuru svars ir līdz 
50 g un kuru cena mazāka nekā pamattarifs, kas reizināts ar 2,5. 

Ar trešo Pasta direktīvu76 tiek atceltas monopoltiesības uz vēstuļu sūtījumiem (stājas spēkā 
laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam atkarībā no dalībvalsts) un izveidots tiesiskais 
regulējums, kurš garantē iedzīvotājiem universālo pakalpojumu, vienlaikus samazinot 
apjomu, līdz kādam dalībvalstis var ierobežot uzņēmējiem piekļuvi.  

Saistībā ar valsts atbalstu īpaši svarīgs ir trešās Pasta direktīvas I pielikums, jo tajā izklāstīta 
jauna to izmaksu aprēķina metode, kuras var kompensēt. Atšķirībā no VTNP nostādnēm, 
kuras ir balstītas uz izmaksu pilnīgu attiecināšanu, I pielikumā izmantotā metodika ļauj 
kompensēt vienīgi tās tīrās izmaksas, kuras nebūtu radušās, ja nebūtu universālā pakalpojuma 
saistību, ja šīs tīrās izmaksas rada netaisnīgu slogu pasta pakalpojumu uzņēmumam. Direktīvā 

                                                 
74 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 

noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai, OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp. 

75 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/39/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK 
groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei, OV L 176, 5.7.2002., 
21. lpp. 

76 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīva 2008/6/EK, ar ko 
Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi, 
OV L 52, 27.2.2008., 3. lpp. 



LV 21   LV 

ir prasība novērtēt, kādi pakalpojumi tiktu sniegti un kādas izmaksas rastos to sniedzējam, ja 
nebūtu uzticēti vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi. Tajā arī paredzēti dažādi 
veidi, kā kompensēt šīs tīrās izmaksas, no kurām ne visas būtu valsts atbalsts77, ja tās rada 
netaisnīgu slogu. 

Šajā saistībā jāatzīmē, ka Pasta direktīva nav balstīta uz LESD 107. līdz 109. pantu, un tāpēc 
ar to var nevis radīt atkāpi no valsts atbalsta noteikumiem, bet gan noteikt papildu prasības. 
Tomēr valsts atbalsta novērtēšanas nolūkā var būt nozīmīga Pasta direktīvas I pielikuma 
piemērošana (saistībā ar universālā pasta pakalpojuma tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku). 

3.4.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Pēdējos piecos gados Komisija ir pieņēmusi 15 lēmumus par pasta uzņēmumiem. 

Attiecībā uz VTNP pasta nozarē Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse bija balstīta uz 
šādiem apsvērumiem. 

• Universālā pakalpojuma sniedzējiem (vēsturiskajiem operatoriem) nevajadzētu radīt 
priekšrocības konkurences tirgos, maksājot tiem pārmērīgu kompensāciju par universālā 
pakalpojuma saistībām vai izmantojot citus pasākumus. Komerciāli dzīvotspējīgiem pasta 
pakalpojumiem nevajadzētu saņemt šķērssubsīdijas78. Mērķtiecīgu valsts finansējumu 
tomēr var atļaut, lai segtu universālā pakalpojuma (tīrās) izmaksas. Šo izmaksu 
aprēķināšanai līdz šim tika izmantota VTNP nostādnēs paredzētā metodika, bet, kopš 
2011. gada 1. janvārī stājās spēkā trešā Pasta direktīva, tā ir mainīta (skatīt iepriekš). 

Komisija ir apstiprinājusi ievērojamu atbalstu vēsturiskajiem pasta uzņēmumiem par 
universālo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, 
Zviedrijā un Polijā.79 Turklāt ievērojams skaits lietu ir saistītas ar pakalpojumiem, kurus 
sniedz vēsturiskie pasta uzņēmumi, bet kuri nav pasta nozares vai pasta nodaļu tīklu darbības 
jomā (atšķirībā no savākšanas un piegādes darbībām, uz kurām attiecas monopoltiesības). Tā 
tas ir Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Zviedrijā un dažos gadījumos Itālijā.80 

                                                 
77 Piemēram, direktīvā kā alternatīva kompensācijai no valsts līdzekļiem ir paredzēta iespēja ieviest 

“mehānismu, lai vispārējā [universālā] pakalpojuma saistību tīrās izmaksas sadalītu starp pakalpojumu 
sniedzējiem un/vai lietotājiem”. Atkarībā no tā, kā šis mehānisms veidots, uz to varētu attiekties vai arī 
neattiekties valsts atbalsta definīcija. 

78 Komisija ir veikusi pasākumus, lai izbeigtu neierobe˛otas garantijas par labu vēsturiskajiem pasta 
uzņēmumiem, jo šādi pasākumi uzlabo finansēšanas nosacījumus visai to darbībai, tostarp 
konkurences/komerciālai darbībai. Tā arī ir ņēmusi vērā diezgan specifisko jautājumu, kas saistīts ar 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem loģistikas atbalsts, ko pasta uzņēmums sniedz savam 
meitasuzņēmumam, kurš darbojas komerciālos tirgos, varētu būt valsts atbalsts, ja tas netiek pienācīgi 
atlīdzināts. Skatīt atsauci uz Tiesas 2003. gada 3. jūlija spriedumu lietās C-83/01 P, C-83/01 P, C-
93/01 P un C-94/01 P Chronopost pret Ufex un citiem, 2003, Recueil I-06993. lpp.; skatīt arī Komisijas 
2010. gada 26. janvāra Lēmumu 606/2010 lietā C 56/07 Garantie d'Etat illimitée - La Poste (OV L 274, 
19.10.2010., 1.-53. lpp.). 

79 Lieta C 43/2006 La Poste pensiju reforma (OV L 63, 7.3.2008., 16.-43. lpp.). lieta NN 24/2008 un 
C 47/1998 Poste Italiane (OV C 145, 11.6.2008., 3. lpp.); C 21/2005 un C 22/2005 Poczta Polska 
(OV C 33, 15.2.2007., 9.-10. lpp.); lieta N 642/05 Posten AB (OV C 291, 5.12.2007., 1. lpp.). 

80 Lieta N 388/2007 Post Office Limited: Transformation programme (OV C 14, 19.1.2008., 2. lpp.), lieta 
N 642/05, Posten AB (OV C 291, 5.12.2007., 1. lpp.), lieta N 650/2001 Equity Injection notification - 
An Post (OV C 43, 27.2.2007., 1. lpp.); lieta NN 24/2008 un C 47/1998 Poste Italiane (OV C 145, 
11.6.2008., 3. lpp.). 
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Jāatzīmē, ka lietas, kas līdz šim izvērtētas, ir saistītas tikai ar deviņām dalībvalstīm. Daudzas 
dalībvalstis savu pasta uzņēmumu finansēšanai ir izmantojušas tradicionālo pasta (vēstuļu) 
monopolu. Daudzi pasta uzņēmumi vēsturiski ir bijuši ienesīgi un tā vietā, lai prasītu 
subsīdijas, daži pat ir kalpojuši par finansējuma avotu savai valdībai, vai arī peļņu, kas gūta 
no pastmarku augstajām cenām, spējuši izmantot darbības paplašināšanai citās jomās.  

Jāatzīmē, ka līdz šim ir pieņemti tikai trīs negatīvi lēmumi par valsts atbalstu.81 Tomēr 
vairākos citos gadījumos paziņošanas posmā Komisija, pirms apstiprināt ierosinātos 
pasākumus, pieprasīja tos grozīt. Piemērs ir Apvienotās Karalistes pasākumi par labu Post 
Office Limited un Francijas pensiju pasākumi par labu La Poste.82 

3.5. Finanšu pakalpojumi 

3.5.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

Finanšu starpniecība 2009. gadā nodrošināja 5,7 % no ES-27 IKP. Banku nozare jau daudzus 
gadus ir atvērta konkurencei83. Finanšu tirgi jau ir diezgan liberalizēti. Lielākā daļa banku 
veic pārrobežu darījumus. Attiecībā uz pārrobežu darbību norēķinu kontu mazumtirdzniecības 
tirgū 10 % no visiem maksājumu karšu darījumiem ir pārrobežu darījumi ar norēķinu kartēm. 
Paredzams, ka līdz ar vienotās euro maksājumu zonas (SEPA)84 izveidi palielināsies 
pārrobežu darījumu skaits, jo iedzīvotāji tā vietā, lai turētu vairākus kontus dažādās euro 
zonas dalībvalstīs, pārrobežu darījumiem varēs izmantot vienu un to pašu kontu. 

                                                 
81 Komisijas 2002. gada 19. jūnija Lēmums (EK) Nr. 753/2002 par pasākumiem, ko īstenojusi Vācijas 

Federatīvā Republika attiecībā uz Deutsche Post AG (OV L 247, 14.9.2002., 27.-55. lpp.), kuru 
Vispārējā tiesa atcēla 2008. gada 1. jūlijā (lieta T–266/02) Deutsche Post pret Komisiju, 2010, 
Krājums II-01233. lpp., kuru Tiesa apstiprināja lietā C-399/08 Deutsche Post pret Komisiju; Komisijas 
2008. gada 23. jūlija Lēmums (EK) Nr. 984/2008 par Vācijas Federatīvās Republikas pasākumiem par 
labu DHL un Leipcigas/Halles lidostai, OV L 346, 23.12.2008., 1.-36. lpp., kas apstiprināts ar 
Vispārējās tiesas 2010. gada 7. oktobra spriedumu (lieta T-452/08 DHL pret Komisiju); Komisijas 
2008. gada 16. jūlija Lēmums (EK) Nr. 178/2009 par Itālijas īstenoto valsts atbalsta shēmu Valsts kasē 
esošo Poste Italiene norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšanai (lieta C 42/06 Poste Italiane SpA – 
BancoPosta) (OV L 64, 10.3.2009., 4.-44. lpp.). 

82 Lieta C 43/2006 Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à 
La Poste, OV L 63, 7.3.2008., 16.-42. lpp.; lieta N 822/2006 Parāda maksājums Post Office Limited 
(OV C 80, 13.4.2007., 5. lpp.). 

83 Skatīt, piemēram, lietu 267/86 Van Eyke, 1988, Recueil 4769. lpp., un ģenerāladvokāta secinājumu 
23. punktu; lietu C172/80 Zuchner, 1982, Recueil 2021. lpp. Skatīt arī Padomes 1988. gada 24. jūnija 
Direktīvu 88/361/EEK par Līguma 67. panta īstenošanu (OV L 178, 8.7.1988., 5. lpp.) un 1989. gada 
15. decembra Padomes Otro Direktīvu 89/646/EEK par normatīvu un administratīvu aktu koordinēšanu 
attiecībā uz kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu, ar ko groza Direktīvu 77/780/EEK (OV L 386, 
30.12.1989., 1.-3. lpp.).  

84 SEPA ir Eiropas banku nozares iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt, lai pārrobežu maksājumi kļūtu 
tikpat viegli, efektīvi un droši kā vietējie maksājumi dalībvalstī. Tā ļaus jebkuram klientam 
(patērētājam, tirgotājam, uzņēmumam) veikt bezskaidras naudas maksājumus euro jebkuram 
saņēmējam, kurš atrodas kādā no euro zonas valstīm, izmantojot to pašu bankas kontu un to pašu 
maksājuma instrumentu un saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā savā mītnes valstī. SEPA aptvers 
euro pārskaitījumus, tiešā debeta maksājumus, kā arī norēķinus ar kartēm. Eiropas Komisija 2010. gada 
decembrī iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un 
tiešajiem debetiem euro, kurai būtu jānodrošina valstu pašreizējo kredīta pārvedumu un tiešā debeta 
shēmu pilnīga pāreja uz Sepa instrumentiem.  
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No VTNP viedokļa īpaši svarīgi ir tas, ka ES iedzīvotāju vērā ņemamam mazākumam nav 
piekļuves bankas pamatkontam.85 Šis piekļuves trūkums var radīt nopietnas problēmas, kas 
saistītas ar sociālo izslēgšanu, jo piekļuve bankas kontam kļūst arvien svarīgāka tādu ikdienas 
finanšu darījumu veikšanai kā algas vai pabalsta saņemšana, rēķinu apmaksa un piekļuve 
citiem finanšu pakalpojumiem. 

3.5.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

Pašlaik ES līmenī bankas pamatkontu nodrošināšana netiek regulēta86.  

Finanšu pakalpojumu jomā nav īpašu valsts atbalsta pamatnostādņu, kuras ietekmē vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu traktēšanu. Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu noteikumu piemērošanas pamats finanšu nozarē ir VTNP nostādnes. 

3.5.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Komisija ir izskatījusi 12 lietas87, kuras saistītas ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem finanšu pakalpojumu nozarē.88 No šīm lietām divas vēl turpinās89, bet viena ir 
izbeigta ar negatīvu lēmumu90. No 10 izbeigtajām lietām tikai vienā tika piemērotas 
VTNP nostādnes91. 

Finanšu pakalpojumi ir sarežģīti tāpēc, ka ir ļoti grūti konstatēt precīzās izmaksas, ieņēmumus 
un saprātīgu peļņu, kas saistīta ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. 

                                                 
85 Jaunākie dati liecina, ka aptuveni 30 miljoniem ES pieaugušo iedzīvotāju nav piekļuves bankas kontam. 

Šis skaitlis atspoguļo to cilvēku skaitu, kuri banku pakalpojumus neizmanto gan labprātīgi, gan 
piespiedu kārtā. Skatīt Komisijas dienestu 6.10.2010. darba dokumentu Consultation on Access to a 
Basic Payment Account adresē 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf.  

86 Skatīt Komisijas dienestu 6.10.2010. dienestu darba dokumentu Consultation on Access to a Basic 
Payment Account (jau minēts 85. zemsvītras piezīmē). 

87 Lieta N 642/2005 Valsts kompensācija Posten AB par maksājumu un naudas pamatpakalpojumu 
sniegšanu — Zviedrija (OV C 291, 5.12.2007., 15. lpp.); lieta N 749/2001 Posten AB žiro maksājumu 
pakalpojumi — Zviedrija (OV C 187, 7.8.2003., 9. lpp.); lieta N 514/2001 Universal Banking Services 
“Modernisation of the UK benefit payment system and provision of access to universal banking services 
through post offices” — Apvienotā Karaliste (OV C 186, 6.8.2003., 17. lpp.); lieta N 252/2002 
Reinvention of the urban Post Office network — Apvienotā Karaliste (OV C 269, 8.11.2003., 22. lpp.); 
lieta N 78/2002 Government rural network support funding, debt payment funding and rolling working 
capital loan to Post Office Limited — Apvienotā Karaliste (OV C 269, 8.11.2003., 23. lpp.); lieta 
N 244/03 Credit Union — Piekļuves nodrošināšana finanšu pamatpakalpojumiem — Skotija; lieta 
C 42/2006 Poste Italiane — Banco Posta — Ienākums no norēķinu kontu līdzekļiem valsts kasē —
 Itālija (OV C 290, 29.11.2006., 8. lpp., un OV L 64, 10.3.2009., 4. lpp.); C 49/2006, Poste Italiane —
 Banco Posta — Itālija (par pasta krājgrāmatiņām “libretti postali” un pasta noguldījumu obligācijām 
“buoni fruttiferi postali” (OV C 31, 13.2.2007., 11. lpp., un OV L 189, 21.7.2009., 3. lpp.); lieta 
C 88/1997 Iespējamais atbalsts Crédit Mutuel, izmantojot zilo krājgrāmatiņu (OV C 210, 1.9.2006., 12.-
32. lpp.); lieta CP 280/2009; lieta N 531/2005 VTNP, kas uzticēts Banque Postale — Francija 
(OV C 21, 28.1.2006., 2. lpp.). 

88 Ekskluzīvi vai kā banku nozares jautājumus VTNP pasta pakalpojumu plašākā kontekstā. 
89 Lieta C 88/1997 Iespējamais atbalsts Crédit Mutuel, izmantojot zilo krājgrāmatiņu (OV C 210, 

1.9.2006., 12.-32. lpp.); lieta N 531/2005 VTNP, kas uzticēts Banque Postale — Francija (OV C 21, 
28.1.2006., 2. lpp.). 

90 Lieta C 42/2006 Poste Italiane — Banco Posta — Ienākums no norēķinu kontu līdzekļiem valsts 
kasē — Itālija (OV L 64, 10.3.2009., 4. lpp.). 

91 Lieta N 642/2005 Valsts kompensācija Posten AB par maksājumu un naudas pamatpakalpojumu 
sniegšanu — Zviedrija (OV C 291, 5.12.2007., 5. lpp.). 

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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Svarīgs uzdevums šajās lietās ir pareizi attiecināt izmaksas uz VTNP. Lielākoties, lai 
nodrošinātu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, bankai ir jāsniedz 
pakalpojums, kuru tā citādi nebūtu sniegusi. Šos pakalpojumus parasti sniedz banku 
pakalpojumu izplatīšanas standarta tīklos. Turklāt, sniedzot vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumus, tiek izmantotas arī parastās administratīvās funkcijas. Tāpēc, lai 
pareizi attiecinātu izmaksas uz VTNP, ir nepieciešams noteikt gan īpašās izmaksas, kuras 
saistītas ar šo pakalpojumu, gan arī netiešās izmaksas, kuras tam tiek tērētas. Lai gan šī 
problēma ir kopīga visiem VTNP, sarežģītie banku darījumi, kas saistīti ar to, ka VTNP 
sniedz valsts mērogā, nozīmē, ka ir jāanalizē visas bankas izmaksu struktūra kopumā.  

Attiecībā uz ieņēmumiem banku darbības modeļa svarīga sastāvdaļa ir kombinētā pārdošana, 
kas nozīmē, ka tad, ja klients bankā jau ir iegādājies vienu produktu, bankas parastā prakse ir 
mēģināt pārdot šim klientam citu produktu nolūkā gūt papildu ieņēmumus. Ja bankām tiek 
uzticēts VTNP, tām dažkārt piešķir īpašas vai ekskluzīvas tiesības piedāvāt šo produktu 
(piemēram, Banque Postale, Caisses d'Epargne un Crédit mutuel bija Francijas vienīgās trīs 
bankas, kurām tika piešķirtas īpašas tiesības piedāvāt beznodokļu uzkrājumu kontu 
“Livret A”). Ņemot vērā banku parasto uzņēmējdarbības stratēģiju, nolūkā gūt papildu 
ieņēmumus praksē tās varētu pārdot papildu produktus tiem, kuri izmanto VTNP.  

Visbeidzot, ir grūti noteikt atbilstošo atļautās saprātīgās peļņas līmeni attiecībā uz VTNP. 
Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka sabiedrībai parasti nav pieejama informācija par banku peļņas 
normu. Otrkārt, lai pareizi noteiktu saprātīgo peļņu, svarīgs ir jautājums par risku (vai tā 
neesamību). Ja banka vienkārši saņem maksu par pakalpojuma sniegšanu, to varētu noteikt 
salīdzinoši vienkārši. Tomēr jauktu sistēmu gadījumā, kad banka VTNP ietvaros pieņem 
depozītus un pēc tam tos iegulda uz savu risku, atbilstošas saprātīgās peļņas aprēķins var kļūt 
sarežģītāks. Tas ir svarīgs jautājums, un citu nozaru lietās nevar atrast daudz norāžu. 

3.6. Sabiedriskā apraide 

3.6.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

Katrai dalībvalstij ir viena vai vairākas sabiedriskās raidorganizācijas, kurām parasti ir 
stabilas pozīcijas tirgū. Sabiedriskā apraide neatkarīgi no tās tautsaimnieciskās nozīmes 
atšķiras no sabiedriskajiem pakalpojumiem jebkurā citā tautsaimniecības nozarē. Nav cita 
pakalpojuma, kam vienlaikus būtu piekļuve tik plašam sabiedrības lokam un kas tam 
nodrošinātu liela apjoma informāciju un saturu, tādējādi izplatot un ietekmējot gan 
individuālo, gan sabiedrisko viedokli.  

Sabiedrisko raidorganizāciju īpašā loma ir uzsvērta 29. protokolā par sabiedriskās apraides 
sistēmu dalībvalstīs, kurš pievienots LES un LESD. Protokolā, ņemot vērā to, ka “ka valsts 
[sabiedriskās] apraides sistēma dalībvalstīs ir tieši saistīta ar katras sabiedrības demokrātijas, 
sociālajām un kultūras vajadzībām un vajadzību saglabāt informācijas līdzekļu plurālismu”, 
norādīts, ka „Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumi neskar dalībvalstu iespējas 
nodrošināt valsts [sabiedriskās] apraides finansējumu, ja šādu finansējumu piešķir apraides 
organizācijām, lai tās izpildītu valsts pasūtījumu [sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju], 
ko tām uzticējusi, noteikusi un organizējusi attiecīgā dalībvalsts, un ja šāds finansējums nav 
pretrunā kopējām interesēm, iespaidojot tirdzniecības nosacījumus un konkurenci Kopienā, 
tomēr ņemot vērā valsts pasūtījuma [sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misijas] izpildi”. 
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3.6.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

Komisijas 2009. gada paziņojumā par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai 
apraidei un tā iepriekšējā 2001. gada versijā92 ir ņemts vērā, ka, lai gan sabiedriskajai apraidei 
ir nepārprotama tautsaimnieciska nozīme, tā nav salīdzināma ne ar vienas citas 
tautsaimniecības nozares sabiedrisko pakalpojumu. Paziņojuma galvenie elementi ir liels 
uzsvars uz pārskatatbildību un efektīvu kontroli valsts līmenī, ietverot valsts finansētu jauno 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu kopējās ietekmes pārredzamu novērtējumu (sabiedriskās 
apraides organizāciju uzsāktu jaunu nozīmīgu pakalpojumu iepriekšēju izvērtēšanu), kontroli, 
lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas, un uzraudzību pār sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevuma izpildi. Paziņojumā nav paredzēts sabiedriskās apraides organizācijām piemērot 
VTNP nostādnes. 

3.6.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Kopš 2005. gadā tika pieņemta VTNP pakete, Komisija ir vērtējusi valsts atbalsta pasākumus 
par labu sabiedriskajām raidorganizācijām 16 valsts atbalsta lietās. Šīs lietas tika vērtētas 
nevis saskaņā ar VTNP paketi, bet gan, pamatojoties uz Apraides paziņojumiem. Galvenie 
jautājumi šajās lietās bija sabiedrisko pakalpojumu uzdevuma uzticēšana apraides 
organizācijām, apraides organizāciju tiesības piedāvāt jaunus audiovizuālos pakalpojumus un 
atbilstoši mehānismi, lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas. Šajās lietās parasti netiek 
ņemta vērā efektivitāte. 

Tehnisko platformu turpmākās attīstības rezultātā var nākties pievērst lielāku uzmanību jaunu, 
nozīmīgu pakalpojumu iepriekšējai izvērtēšanai, kā minēts 3.6.2. punktā. Tomēr jāņem vērā, 
ka par šīs pārbaudes piemērošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. 

3.7. Platjoslas pakalpojumi 

3.7.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

IKT nozare tiešā veidā nodrošina 5 % no Eiropas IKP, un tās tirgus vērtība ir 660 miljardi 
euro gadā93. No šīs summas 52 % nodrošina telekomunikāciju nozare. Daudzi dažāda lieluma 
dalībnieki konkurē savā starpā un īpaši pret vēsturiskajiem bijušajiem valsts 
monopoluzņēmumiem. 

3.7.2. Tiesiskais regulējums un īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi 

Direktīvā 2002/21/EK (“Pamatdirektīva”)94 paredzēts nodalīt grāmatvedības uzskaiti 
sabiedrisko komunikāciju tīklu/pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir īpašas vai ekskluzīvas 
tiesības nodrošināt pakalpojumus citās nozarēs tajā pašā vai citā dalībvalstī. Turklāt 

                                                 
92 Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (OV C 257, 

27.10.2009., 1.-14. lpp.). Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu 
sabiedriskajai apraidei, OV C 320, 15.11.2001., 5.-11. lpp. 

93 Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojums Digitālā programma Eiropai, COM(2010) 245 galīgā 
redakcija, 4. lpp. 

94 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 
OV L 108, 24.4.2002., 33.-50. lpp. 
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Direktīvā 2002/22/EK (“Universālā pakalpojuma direktīva”)95 dalībvalstīm zināmos apstākļos 
ir paredzēta iespēja izraudzīt universālā pakalpojuma sniedzēju, kuram jānodrošina 
pieslēgums publiskajam komunikāciju tīklam, un paredzēt mehānismu noteikto tīro izmaksu, 
kuras rodas, pildot minētā pakalpojuma saistības, kompensācijai no valsts līdzekļiem vai no 
īpašā nozares fonda saskaņā ar pārskatāmiem noteikumiem. Turklāt Universālā pakalpojuma 
direktīvā ir paredzēta iespēja padarīt publiski pieejamus papildu pakalpojumus neatkarīgi no 
pakalpojumiem, kas ietilpst universālā pakalpojuma saistībās, kuras telekomunikāciju 
uzņēmumiem definētas ES līmenī, bet šādos apstākļos nevar noteikt kompensācijas 
mehānismu, iekļaujot īpašus uzņēmumus96.  

Kopienas pamatnostādnēs valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu 
ātru izvēršanu97 ietverti īpaši nosacījumi attiecībā uz platjoslas pamattīkla un nākamās 
paaudzes piekļuves tīklu izvēršanu, izmantojot valsts atbalstu teritorijās, kur privātie operatori 
neveic ieguldījumus. Šajā gadījumā atbalstu bieži vien piešķir nevis kā kompensāciju par 
sabiedrisko pakalpojumu, bet gan kā nozares ieguldījumu atbalstu saskaņā ar Līguma 
107. panta 3. punkta c) apakšpunktu. Tomēr kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu var 
atzīt par saderīgu arī saskaņā ar 106. panta 2. punktu, ja ir izpildīti vispārīgie nosacījumi.  

3.7.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse 

Tikai dažās lietās ir konstatēts, ka atbalsta sistēma platjoslas pakalpojumu izvēršanai ir 
VTNP. Trijās lietās98 rezultātā tika panākts lēmums par atbalsta neesamību (Altmark kritēriji 
ir izpildīti), un no tām tikai trešajā tika pieņemts lēmums saskaņā ar VTNP paketi. Vienā 
lietā99 tika konstatēts, ka atbalsts ir saderīgs saskaņā ar VTNP nostādnēm. 

Līdz šim skatītajās lietās uzmanība galvenokārt tika pievērsta tam, lai noteiktu, vai attiecīgās 
konkursa procedūras atbilst ceturtajam Altmark kritērijam, un tam, lai platjoslas pakalpojumu 
izvēršanu definētu kā VTNP. Tomēr sagaidāms, ka platjoslas pakalpojumu izvēršanai 
piešķirtā valsts atbalsta vērtējums saskaņā ar LESD 106. panta 2. punktu arī turpmāk būs 
vairāk izņēmums nekā likums. 

3.8. Veselības aprūpe 

3.8.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

Veselības aprūpe ir ļoti svarīga joma gan iedzīvotājiem subjektīvi, gan arī attiecībā uz 
publiskajiem izdevumiem, kuri sasniedz 6 līdz 10 % no ES valstu IKP.100 

ES ir divi galvenie veselības aprūpes sistēmu veidi. 

                                                 
95 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu 

un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, OV L 108, 24.4.2002., 
51.-77. lpp. 

96 Universālā pakalpojuma direktīvas 32. pants. 
97 Kopienas pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru 

izvēršanu, OV C 235, 30.9.2009., 7. lpp. 
98 Lieta N 382/2004 Haut débit en Limousin – DORSAL (OV C 230, 20.9.2005., 6.-7. lpp.); lieta 

N 381/2004 Haut débit en Pyrénées-Atlantiques (OV C 162, 2.7.2005., 5. un 6. lpp.); lieta N 331/2008 
Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine (OV C 256, 23.9.2010., 1. lpp.). 

99 Lieta N 196/2010 Ilgtspējīgas infrastruktūras izveide, kas ļautu visā Igaunijā nodrošināt platjoslas 
interneta pieslēgumus (EstWin projekts). 

100 EUROSTAT, Statistics explained: Healthcare expenditure, 2008. gada aprīlis. 
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• Veselības aprūpes valsts dienesti. Šos dienestus finansē no nodokļiem, un tie darbojas 
saskaņā ar sistēmu, kuras pamatā ir pabalsti natūrā. Veselības aprūpes valsts dienestus ir 
ieviesušas vairākas dalībvalstis, tostarp Apvienotā Karaliste, Itālija, Spānija un Portugāle. 

• Sociālās apdrošināšanas sistēmas. Šīs sistēmas ir balstītas uz obligāto apdrošināšanu, kas 
nozīmē, ka vai nu visiem iedzīvotājiem, vai īpašām personu grupām ir jābūt piesaistītām 
kādam veselības apdrošinātājam. 

Veselības aprūpes nozarē izšķirami trīs šādi tirgi. 

• Veselības aizsardzības pakalpojumi — stacionārie un ambulatorie pakalpojumi. 

• Veselības aprūpes preces — farmācijas nozare, aptiekas un citas veselības aprūpes preces. 

• Veselības apdrošināšana — veselības aprūpes pakalpojumu/preču piegādes un 
profesionālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas finansēšana medicīnas 
darbiniekiem.  

Veselības aizsardzības pakalpojumu tirgū pakāpeniski attīstās īsts šo pakalpojumu iekšējais 
tirgus — salīdzinoši neliels, bet augošs skaits uzņēmumu sniedz veselības aprūpes 
pakalpojumus vairāk nekā vienā Eiropas valstī.  

Privātās apdrošināšanas tirgū ar vienu vai diviem izņēmumiem, šķiet, pastāv skaidra plaisa 
starp ES-15 un ES-12 dalībvalstīm attiecībā uz tirgus attīstību un publiskām diskusijām par 
privāto veselības apdrošināšanu. ES-15 tirgi ir lielāki, tie ir vairāk diversificēti funkciju ziņā, 
un tajos dominē vai ir dominējušas savstarpējas apvienības. Pretēji tam, lielā daļā ES-
12 valstu tirgi ar grūtībām ir panākuši attīstību, tiem pārsvarā ir pakārtota nozīme, un dažkārt 
tiem ir vienīgi komerciāls raksturs. 

Izdevumu ziņā privātās veselības apdrošināšanas daļa Eiropas Savienības kopējos veselības 
aprūpes izdevumos nav liela. Tā ir mazāka nekā 5 % no kopējiem veselības aprūpes 
izdevumiem divās trešdaļās dalībvalstu, lai gan tai ir ievērojami lielāka loma Slovēnijā 
(13,1 %), Francijā (12,8 %) un Vācijā (9,3 %).101 

3.8.2. Tiesiskais regulējums 

Veselības aprūpes nozarē nepiemēro īpašus valsts atbalsta noteikumus.  
Tomēr saskaņā ar VTNP lēmumu neatkarīgi no kompensācijas apjoma par atbalstu slimnīcām 
nav jāziņo, ja ir izpildīti VTNP lēmuma noteikumi (skatīt 2.2. iedaļu). 

Citi attiecīgie ES tiesību akti ir šādi.  

• Padome 2006. gadā pieņēma paziņojumu par dalībvalstu veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem un atzīmēja, ka viena no šādām kopējām vērtībām ir 
universālums — nevienam nedrīkst liegt piekļuvi veselības aprūpei, un šī piekļuve ir 

                                                 
101 EIROPAS KOMISIJA, Private health insurance in the European Union: Final report prepared for the 

European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
24.6.2009., 6. lpp. 
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jānodrošina visiem. Veselības aizsardzības stratēģijā, ko pieņēma 2007. gadā, Komisija 
uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt tās visaptvertību.102 

• Saskaņā ar Trešo nedzīvības apdrošināšanas direktīvu (2008. gads) valdības vairs nevar 
ietekmēt tirgus struktūru.103  

3.8.3. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse  

Veselības aizsardzības pakalpojumi. Komisija lielākoties izskata privāto klīniku sūdzības par 
atbalstu valsts slimnīcām.104 Šķiet, ka sūdzības galvenokārt attiecas uz preferenciālu attieksmi 
pret valsts slimnīcām, lai gan, pēc sūdzību iesniedzēju domām, gan privātajām, gan valsts 
slimnīcām ir uzticēts tāds pats pienākums sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumus. Konkrētāk, sūdzības ir vērstas pret: 

• pārredzamības trūkumu attiecībā uz valsts slimnīcām uzticētajiem pakalpojumiem un to 
sniegtajiem pārskatiem,  

• iespējamo pārmērīgo kompensāciju, valstij neveicot reālas pārbaudes, un 

• iespējamajām šķērssubsīdijām komerciālai darbībai, izmantojot valsts naudu. 

Uzticēto pienākumu un sniegto pārskatu pārredzamība ir nopietns jautājums slimnīcu nozarē, 
jo valsts slimnīcas bieži vien saņem lielāku atbalstu nekā privātās. Skaidri jādokumentē, 
kādus papildu pakalpojumus, ar kuriem tiek pamatota lielāka kompensācija, sniedz valsts 
slimnīcas.  

Jāatzīmē, ka dažas no šīm sūdzībām, šķiet, pamatojas uz neizpratni par VTNP lēmuma 
prasībām. Privātie sūdzību iesniedzēji bieži uzskata, ka ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret 
visiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un ka nedrīkstētu kādam pakalpojumu 
sniedzējam uzticēt vairāk sabiedrisko pakalpojumu saistību nekā citiem. Turklāt viņi bieži 
apgalvo, ka nedrīkstētu būt iespējams maksāt kompensāciju pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
strādā neefektīvi. 

Privātā veselības apdrošināšana. Lietas, kuras izvērtēja Komisija, galvenokārt attiecas uz 
risku izlīdzināšanas shēmām, ko piemēro privātajiem veselības apdrošinātājiem, piemēram, 
Nīderlandē (2006. gadā) un Īrijā (2206. gadā).105 Risku izlīdzināšanas shēmas ir viens no 
tiešas intervences veidiem, kas parasti saistītas ar finanšu pārskaitījumiem no zema riska 
apdrošinātājiem augsta riska apdrošinātājiem. Šīs shēmas ir būtisks elements veselības 
apdrošināšanas tirgos ar brīvu pieteikšanos un vienotu tarifu piemērošanu, kur tās ievieš, lai 

                                                 
102 Padomes secinājumi par Eiropas Savienības veselības aizsardzības sistēmu kopējām vērtībām un 

principiem, Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju jautājumu padomes 
2733. sanāksme Luksemburgā 2006. gada 1.–2. jūnijā; Komisijas Baltā grāmata “Kopā par veselību. ES 
stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam.” (COM(2007) 630, 2007. gada 23. oktobris). 

103 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīva 2008/36/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo 
apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas 
pilnvarām, OV L 81, 20.3.2008., 69. un 70. lpp. 

104 Lieta NN 54/2009 Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) pret 
Beļģiju (OV C 74, 24.3.2010., 1. lpp.). 

105 Lieta N 214/2010 Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars (OV C 333, 
10.12.2010., 3. lpp.); lieta N 46/2003 Risk equalisation scheme in the Irish Health insurance market 
(OV C 186, 6.8.2003., 16. lpp.). 
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nodrošinātu piekļuvi veselības apdrošināšanai un godīgu konkurenci starp apdrošinātājiem. 
Risku izlīdzināšanas pasākumu mērķis ir mazināt stimulus apdrošinātājiem konkurēt, 
izvēloties riskus, un mudināt apdrošinātājus konkurēt izmaksu un kvalitātes ziņā. BUPA 
spriedumā noteikts, ka šie finanšu pārskaitījumi var būt kompensācijas par VTNP.106 

3.9. Sociālās aprūpes pakalpojumi un pakalpojumi, kurus organizē vietējās 
pašvaldības  

3.9.1. Nozares lielums un strukturālās īpatnības 

Kā aprakstīts Komisijas paziņojumā Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: Vispārējas 
nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā,107 “sociālie pakalpojumi ietver likumos 
paredzētās sociālās aizsardzības shēmas un papildu shēmas to dažādās organizācijas formās 
(savstarpējās apdrošināšanas vai profesionālās sabiedrības), un citus svarīgus 
pamatpakalpojumus, ko personām sniedz tiešā veidā un kuriem ir preventīva un sociālās 
kohēzijas loma, piemēram, sociālās palīdzības pakalpojumi, nodarbinātības un mācību 
pakalpojumi, sociālie mājokļi, bērnu aprūpe un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi”. 

Dati par sociālās aprūpes pakalpojumiem bieži tiek apvienoti ar datiem par veselības aprūpi, 
un konkrēta informācija par dažādām apakšnozarēm ir nepietiekama.108 Veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumi kopā nodrošina 5 % no ES–27 kopprodukta un uztur 21,4 miljonus 
darbavietu — nodarbinātības līmenis nozarē ir 10 %. Turklāt, kā sīkāk paskaidrots turpmāk, 
divi vissvarīgākie pakalpojumi — ilgtermiņa aprūpe un sociālie mājokļi — var nodrošināt 
vairāk nekā 2 % no dažu dalībvalstu IKP.109 

Atkarībā no dalībvalsts sociālās aprūpes pakalpojumus pilnībā sniedz valsts pārvaldes iestādes 
vai arī privātie un publiskie pakalpojumu sniedzēji. Dažās valstīs jau ir attīstīts ilgtermiņa 
aprūpes tirgus, kurā savstarpēji konkurē publiskie un privātie uzņēmumi. 

Sociālās aprūpes pakalpojumus vietējā līmenī galvenokārt sniedz mazi uzņēmumi, kuriem tos 
uzticējušas publiskās pārvaldes iestādes. Tomēr dažās jomās ar to nodarbojas lieli 
pakalpojumu uzņēmumi, kuriem ir meitasuzņēmumi vairākās dalībvalstīs. 

3.9.2. Ilgtermiņa aprūpe 

Ilgtermiņa aprūpes pasākumi vecāka gadagājuma cilvēkiem Eiropā tiek sniegti dažādos 
veidos — tie var būt pakalpojumi, ko sniedz ilgstošas uzturēšanās aprūpes iestādēs (“ilgstošas 
izmitināšanas sociālās aprūpes pakalpojumi”), pakalpojumi, ko sniedz dienas aprūpes centros 
un citās vietējās iestādēs (“vietējie ilgtermiņa aprūpes pasākumi”), vai pakalpojumi, kurus 
cilvēkiem nodrošina mājās (“mājas aprūpes pakalpojumi”). Eiropā vērojamas būtiskas 
atšķirības pakalpojumu pieejamības ziņā, sākot no Skandināvijas valstīm, kur ir plaši izplatīti 
oficiālie aprūpes pakalpojumi, un beidzot ar citām Eiropas valstīm, piemēram, Portugāli, 
Spāniju un Grieķiju, kur valda lielāka paļāvība uz to, ka aprūpi nodrošinās ģimenes locekļi, un 
kur oficiālie ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi joprojām ir reti sastopami. 

                                                 
106 Vispārējās tiesas 2008. gada 12. februāra spriedums lietā T-289/03 BUPA pret Komisiju (jau minēta 

8. zemsvītras piezīmē).  
107 Komisijas paziņojums Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: Vispārējas nozīmes sociālie 

pakalpojumi Eiropas Savienībā, COM (2006) 177 galīgā redakcija, 2006. gada 26. aprīlis. 
108 Skatīt 1. nodaļu Komisijas dienestu darba dokumentā SEC(2010) 1284, 2010. gada 22. oktobris, Second 

Biennial Report on social services of general interest. 
109 Skatīt 3.9.2. nodaļu par ilgtermiņa aprūpi un 3.9.5. nodaļu par sociālajiem mājokļiem. 
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Ilgtermiņa aprūpei dalībvalstīs tiek atvēlēti 1 līdz 20 % no kopējiem veselības aprūpes 
izdevumiem. Tas nozīmē, ka vairākas dalībvalstis (tostarp Vācija, Francija, Dānija un Beļģija) 
ilgtermiņa aprūpei izlieto 1 līdz 2 % no sava IKP. Sakarā ar iedzīvotāju novecošanos 
paredzams, ka šī procentuālā daļa ievērojami palielināsies visās dalībvalstīs.110  

3.9.3. Bērnu pirmmācības un aprūpes pakalpojumi 

Lielākā daļa Eiropas valstu ir ieviesušas atsevišķus noteikumus un kārtību attiecībā uz bērnu 
pirmmācības un aprūpes pakalpojumiem, tomēr praksē abi šie pakalpojumu veidi diezgan 
būtiski pārklājas. 

3.9.4. Nodarbinātības dienestu pakalpojumi 

Pēdējos desmit gados nodarbinātības dienestu pakalpojumi visā Eiropā ir ievērojami 
mainījušies. Notikusi pāreja uz pasīvu un aktīvu pakalpojumu apvienošanu, kas balstīta uz 
tiesību un pienākumu filozofiju, kur vairāk tiek gaidīts no šo pakalpojumu izmantotājiem, kā 
arī no pašiem pakalpojumiem.111 Iespējams, vislielākās izmaiņas ir privāto pakalpojumu 
sniedzēju arvien plašāka iesaistīšanās vismaz dažos nodarbinātības pakalpojumos, kā arī —
 attiecībā uz dažām funkcijām — lielāka ārējo avotu izmantošana un apakšlīgumu pāreja no 
publiskiem uz privātiem uzņēmumiem. 

3.9.5. Sociālie mājokļi 

Eiropā sociālo mājokļu nodrošināšana ietver dzīvojamo māju izbūves, izīrēšanas/pārdošanas 
un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu par pieņemamu cenu, kā arī to piešķiršanu un 
apsaimniekošanu, kas var ietvert arī mikrorajonu un to apkaimes apsaimniekošanu. Sociālo 
mājokļu apsaimniekošana arvien vairāk mēdz ietvert sociālos aspektus — piemēram, aprūpes 
pakalpojumi tiek ietverti mājokļu nodrošināšanas vai iemītnieku pārvietošanas programmās 
īpašām personu grupām vai kredītu pārvaldībā mājsaimniecībām ar zemu ienākumu līmeni. 
Tomēr lielākajā daļā gadījumu aprūpes komponenti nodrošina īpašas aprūpes iestādes 
sadarbībā ar sociālo mājokļu uzņēmumiem.112 

Saskaņā ar EUROSTAT datiem valsts izdevumi par sociālajiem mājokļiem vidēji ir 0,6 % no 
ES-27 IKP.113 Tās dalībvalstis, kuru publiskie izdevumi šajā jomā pārsniedz ES vidējo 
rādītāju, lielākoties ir ES-15 valstis (tostarp Vācija, Francija, Zviedrija, Dānija un Apvienotā 
Karaliste). 

3.9.6. Citi sociālās aprūpes pakalpojumi un pakalpojumi, kurus organizē vietējās 
pašvaldības 

Daudzas vietējās pašvaldības sniedz vairākus pakalpojumus, lai vietējā līmenī palielinātu 
sociālo kohēziju. Šos pakalpojumus sniedz ar mērķi nodrošināt piekļuvi visām sabiedrības 
grupām (tostarp, piemēram, ģimenēm ar zemu ienākumu līmeni, personām ar invaliditāti vai 
personām, kurām ir sociālas grūtības). Pakalpojumi, par kuriem ir bijušas sūdzības, par 
kuriem saņemti paziņojumi vai iepriekšēji paziņojumi, vai dalībvalstu jautājumi: 

                                                 
110 EUROSTAT, Health expenditure, Data in focus, 26/2008, 1. lpp. 
111 Skatīt 2.1.3. iedaļu ziņojumā Second Biennial Report on social services of general interest. 
112 Skatīt 2.1.4. iedaļu ziņojumā Second Biennial Report on social services of general interest. 
113 EUROSTAT, Statistical books ISSN 1681-9365, European Social Statistics – Social Protection –

 Expenditure and receipts, Data 1997-2005. 
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• atpūtas iespējas (piemēram, peldbaseini, zooloģiskie dārzi, sporta centri, jauniešu klubi), 

• izglītības un kultūras iespējas bērniem un pieaugušajiem (piemēram, bērnu aprūpe, 
bibliotēkas, mācību centri, muzeji), 

• konsultācijas cilvēkiem, kuri nokļuvuši sarežģītā sociālajā situācijā), 

• patvērums bezpajumtniekiem, 

• sabiedriskie centri, 

• vietējie rātsnami/koncertzāles. 

Šāda veida pakalpojumu sniegšana ir svarīga, lai panāktu kohēziju vietējā līmenī, kā arī 
reģionālo kohēziju dalībvalstī. Vietējās pašvaldības finansē muzejus, rātsnamus, koncertus un 
izstādes, lai nodrošinātu kultūras pasākumus, kuri pretējā gadījumā netiktu sniegti. 

3.9.7. Tiesiskais regulējums 

Sociālās aprūpes VTNP saderīguma vērtējums ir balstīts uz VTNP paketi. ES nav īpašu šīs 
nozares noteikumu. Tomēr saskaņā ar VTNP lēmumu neatkarīgi no kompensācijas apjoma 
par atbalstu sociālo mājokļu uzņēmumiem nav jāziņo, ja ir izpildīti VTNP lēmuma noteikumi 
(skatīt 2.2. iedaļu). 

Šajā ziņā īpašs gadījums ir kultūras pakalpojumi, jo saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta 
d) apakšpunktu uz tiem attiecas īpašs izņēmums no valsts atbalsta aizlieguma. Tomēr tas 
nekavē šos pakalpojumus uzskatīt par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
ciktāl tie atbilst vajadzīgajām prasībām. 

3.9.8. Komisijas lēmumu pieņemšanas prakse  

Ilgtermiņa aprūpe. Komisija ir saņēmusi sūdzības no privātiem konkurentiem Vācijā un 
Nīderlandē par ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniedzēju finansēšanu. Tika secināts, ka 
attiecīgais publiskais finansējums atbilst VTNP paketes prasībām. 

Sociālie mājokļi. Komisija 2009. gada 15. decembrī pieņēma svarīgu lēmumu par sociālajiem 
mājokļiem Nīderlandē, paziņojot, ka holandiešu mājokļu sistēma ir saderīga ar ES valsts 
atbalsta noteikumiem saskaņā ar LESD 106. panta 2. punktu.114 Šis pozitīvais lēmums ir 
pamatots ar Nīderlandes saistībām saskaņot pašreizējo sistēmu ar ES valsts atbalsta 
noteikumiem. Konkrēti, valsts finansējumu nedrīkst izmantot komerciālai darbībai, un 
mājokļi ir piešķirami pārredzamā veidā atbilstoši objektīviem kritērijiem. Komisija ir 
saņēmusi daudz sūdzību arī no citām dalībvalstīm. 

Citi sociālās aprūpes pakalpojumi un pakalpojumi, kurus organizē vietējās pašvaldības. 
Attiecībā uz citiem VTNP un pakalpojumiem, kurus organizē vietējās pašvaldības, Komisija 
no dalībvalstīm ir saņēmusi daudz sūdzību, kā arī paziņojumus vai iepriekšējus paziņojumus 
un jautājumus. Pamatīgāk apsverot, izrādījās, ka daudzi no šiem pakalpojumiem ir 
VTNP lēmuma darbības jomā, un tāpēc par tiem nav jāziņo. 

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

(OV C 31, 9.2.2010., 6. un 7. lpp.). 
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Attiecībā uz pakalpojumiem, kuriem galvenā ir kultūras dimensija, ir izskatīti daudzi 
paziņojumi saskaņā ar 107. panta 3. punkta d) apakšpunktu. Tā kā kultūras pakalpojumi —
 īpaši, ja tos sniedz vietējā līmenī — tomēr bieži atbilstu noteiktajiem kritērijiem, lai tos 
varētu definēt kā VTNP, tie varētu būt atbrīvoti no ziņošanas prasības saskaņā ar 
VTNP lēmumu. 

3.10. Rokasgrāmata par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 

Saistībā ar 2007. gada paziņojumu Komisijas dienesti sākotnēji izdeva divus dokumentus 
“Bieži uzdotie jautājumi”, kuri aptvēra valsts atbalsta un publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu.115 Šo dokumentu mērķis bija sniegt atbildes uz jautājumiem, kurus izvirzījušas 
dažādas ieinteresētās personas, piemērojot šos noteikumus.  

Komisijas dienesti nesen atjaunināja šos dokumentus, izmantojot papildu jautājumus, kuri tika 
iesniegti IID, jauno tiesu praksi un papildu jautājumus, ko uzdeva ieinteresētās personas. 
Atjauninātā versija tika integrēta vienā dokumentā ar nosaukumu “Norādījumi par Eiropas 
Savienības valsts atbalsta, publiskā iepirkuma un iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, it īpaši, vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem”.116 Lai nodrošinātu ērtu izmantošanu un uztveramību, rokasgrāmatā visas 
attiecīgās ES tiesību jomas apkopotas vienā tekstā. 

Līdzīgi kā attiecībā uz jautājumiem, kuri tika uzdoti caur IID, rokasgrāmata neaprobežojas ar 
VTNP paketes nosacījumu skaidrojumu par tādiem tematiem kā pilnvarojums un 
kompensācija. Tajā skarti arī tādi vispārīgi jautājumi kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu definīcija un atšķirības starp saimniecisko darbību un darbību, kurai nav 
saimnieciska rakstura. 

Ņemot vērā to, ka Komisijas dienesti šo rokasgrāmatu izdeva pavisam nesen, ieinteresētajām 
personām nav bijis iespējas apspriešanā sniegt piezīmes par tās tekstu. Piezīmes par 
2007. gada dokumentiem “Bieži uzdotie jautājumi” nereti tika uztvertas kā noderīgs devums 
tiesiskās noteiktības mērķa sasniegšanā. Tomēr tāpat kā attiecībā uz IID ieinteresētās personas 
neuzskata, ka tās var aizstāt formālākas norādes, ko varētu sniegt Komisija. 

4. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PROCESS 

VTNP nostādņu 25. punktā un VTNP lēmuma 9. pantā paredzēts, ka Komisija organizē plašu 
apspriešanu par VTNP paketes piemērošanu. Šis apspriešanas process, kurš noslēdzās 
2010. gadā, ietvēra dalībvalstu ziņojumus un plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām. 

Viens no apspriešanas procesa mērķiem bija noteikt VTNP paketes ietekmi uz VTNP 
sniegšanu un efektivitāti Eiropā un apzināt potenciālās jomas, kurās šos noteikumus varētu 
pilnveidot. 

                                                 
115 Skatīt 2. zemsvītras piezīmi. 
116 Komisijas dienestu 2010.gada 7. decembra darba dokuments SEC(2010) 1545 “Norādījumi par Eiropas 

Savienības valsts atbalsta, publiskā iepirkuma un iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, it īpaši, vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem”. 
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4.1. Dalībvalstu ziņojumi 

Apspriešanas procesa pirmais posms bija dalībvalstu ziņojumi117. Šie ziņojumi tika sniegti 
laikposmā no 2008. līdz 2009. gadam. Vairākām dalībvalstīm bija grūtības no dažādiem valsts 
administratīvajiem apgabaliem savākt sīkus statistikas datus par vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanu. Dažas dalībvalstis norādīja uz to, ka noteikumus, kas ietverti 
VTNP paketē, bieži piemēro reģionālā vai pat vietējā līmenī, tos īpaši nesaskaņojot valsts 
līmenī, kas apgrūtina datu vākšanu. Patiesībā dažas dalībvalstis vispār nav iesniegušas 
statistikas datus par VTNP lēmuma piemērošanu, bet citas ir koncentrējušas savus ziņojumus 
uz centrālās valdības līmenī organizētām kompensācijām par VTNP. 

Tā vietā, lai sniegtu sīkus statistikas datus par šīs paketes piemērošanu, lielākā daļa 
dalībvalstu līdz ar to ir pievērsusies praktiskajai pieredzei VTNP paketes piemērošanā. 

Piezīmes, kas saņemtas no dalībvalstīm, neaprobežojas ar pašas VTNP paketes instrumentiem 
un prasībām. Dalībvalstis savos ziņojumos118 ir pievērsušās arī jautājumiem, kuri attiecas uz 
atbalsta definēšanu saskaņā ar LESD 107. pantu un kuriem ir saistība ar Tiesas judikatūru 
Altmark lietā119. 

4.2. Apspriešanās ar citām ieinteresētajām personām 

Komisijas dienesti arī 2010. gadā120 organizēja plašu sabiedrisku apspriešanu. Apspriešanas 
mērķis bija izvērtēt ieinteresēto personu pieredzi VTNP paketes piemērošanā, un tajā bija 
ietverti jautājumi par to, vai daži pasākumi ir kvalificējami par valsts atbalstu (LESD 
107. pants), un par Altmark lietas judikatūru. 

Apspriešana izraisīja interesi daudzās organizācijās. Kopā Komisija saņēma 107 būtiskus 
informācijas sūtījumus.121 No šiem 107 sūtījumiem 4 bija tieši no dalībvalstīm, 23 no citām 
valsts pārvaldes struktūrām, 64 no VTNP sniedzējiem dažādās ES dalībvalstīs (un to 
organizācijām) un 16 — no citām organizācijām, piemēram, akadēmiskajām aprindām un 
sabiedrības pārstāvjiem.122  

4.3. Apspriešanās izvirzītie svarīgākie jautājumi 

Komisijas dienestu rīkotajā apspriešanā tika saņemts viedoklis no ļoti atšķirīgām ieinteresēto 
personu grupām, kuras darbojas dažādās tautsaimniecības nozarēs. Valsts iestādes, 
pašvaldības, lieli privātie uzņēmumi, sociālo pakalpojumu sniedzēji un nodokļu maksātāji 
bieži pauž atšķirīgus viedokļus un vēlmes. Līdz ar to iesūtītie materiāli un tajos paustās 
nostājas ļoti atšķiras. Tāpēc šis pārskats aprobežojas ar vissvarīgākajiem un biežāk 
sastopamajiem jautājumiem, kurus dažādos materiālos ir izvirzījušas dalībvalstis un citas 
ieinteresētās personas. 

                                                 
117 Ziņošanas pienākums ir izklāstīts VTNP lēmuma 8. pantā, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāsniedz “.. 

ziņojumi par šā lēmuma īstenošanu, pievienojot sīku šā lēmuma piemērošanas nosacījumu aprakstu 
visos sektoros, ieskaitot, sociālo mājokļu un slimnīcu sektoru..”. 

118 Komisija visus ziņojumus ir publicējusi Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šādā adresē: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html. 

119 Skatīt 2.1. iedaļu. 
120 Šo apspriešanu ar ieinteresētajām personām sāka 2010. gada 10. jūnijā un pabeidza 2010. gada 

10. septembrī, lai gan daži materiāli tika saņemti pēc 10. septembra termiņa. 
121 Saņemto materiālu saraksts pievienots 1. pielikumā. 
122 Saņemtos materiālus Komisija publicēja Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_en.html#replies. 
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4.3.1. Vispārīgais priekšstats par VTNP paketi 

Daudzas dalībvalstis un citas ieinteresētās personas uzskata, ka VTNP pakete ir devusi vērtīgu 
ieguldījumu. Bieži uzskata, ka salīdzinājumā ar situāciju līdz 2005. gadam VTNP pakete ir 
palielinājusi vispārīgo tiesisko noteiktību. Arī VTNP lēmums tika atzinīgi novērtēts kā 
līdzeklis administratīvā sloga samazināšanai saistībā ar vajadzību sniegt atsevišķus 
paziņojumus par valsts atbalstu attiecībā uz kompensācijas shēmām par VTNP. 

Daudzas dalībvalstis un ieinteresētās personas uzskata, ka VTNP paketes instrumenti, kurus 
izmanto Komisija (īpaši VTNP nostādnes un VTNP lēmums), ir piemēroti to attiecīgajiem 
mērķiem, un neierosina šos juridiskos tekstus aizstāt vai papildināt ar citiem juridiskiem 
instrumentiem.123 

Vispārējā apspriešanā ar ieinteresētajam personām arī tika lūgts sniegt piezīmes par to, vai 
kopumā tiek pareizi piemēroti noteikumi, kas ietverti VTNP paketē. Diemžēl ļoti daudzi 
respondenti no dažādām nozarēm un dalībvalstīm uzskata, ka tas tā nav. Visbiežāk minētais 
iemesls, kāpēc šī piemērošana nenotiek, ir tas, ka lēmumu pieņēmēji reģionālajās un vietējās 
iestādēs nav informēti par VTNP paketi un tās uzliktajiem pienākumiem. 

4.3.2. Precizēšanas pieprasījumi 

Apspriešana skaidri parādīja, ka daudzas dalībvalstis un citas ieinteresētās personas gribētu 
saņemt papildu skaidrojumus par vairākām koncepcijām, kuras ir pamatā valsts atbalsta 
noteikumiem attiecībā uz VTNP, un par Tiesas judikatūru. Neatkarīgi no skaidrojošiem 
pasākumiem, kurus jau veic Komisija, būtu noderīgas turpmākas norādes.124 

Tas attiecas uz Līguma noteikumu par valsts atbalsta darbības jomu (piemēram, saimnieciskās 
darbības nodalīšanu no darbības, kurai nepiemīt saimniecisks raksturs), VTNP definīciju, 
valsts atbalsta definīciju saskaņā ar LESD 107. pantu (piemēram, koncepciju par tirdzniecības 
ietekmēšanu starp dalībvalstīm) un Tiesas judikatūru Altmark lietā (piemēram, salīdzināšanas 
prasību atbilstoši ceturtajam Altmark kritērijam). 

Iepriekšminētās koncepcijas netika ieviestas ar VTNP paketi kā tādu, bet izriet no ES 
primārajiem tiesību aktiem un saistītās Tiesas judikatūras. Tāpēc dažas ieinteresētās personas 
atzīst, ka, pārskatot VTNP paketi, definīcijas nav Komisijas pārziņā. Šajā saistībā Komisijas 
loma jebkurā gadījumā aprobežotos ar to jēdzienu un kritēriju precizēšanu un skaidrošanu, 
kuri ietverti primārajos tiesību aktos un kurus izmanto Tiesa. 

Saimnieciskās darbības un uzņēmuma koncepcija. Kā jau tika paskaidrots, Eiropas valsts 
atbalsta noteikumi attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību. Tādēļ 
no šo noteikumu darbības jomas ir izslēgti vispārējas nozīmes pakalpojumi, kuriem nepiemīt 
saimniecisks raksturs. Vispārīgais dalījums starp pakalpojumiem, kuri ir saimnieciskā 
darbība, un tiem, kuriem nepiemīt saimniecisks raksturs, atkārtoti izmantots Tiesas judikatūrā, 
lai definētu valsts atbalsta noteikumu darbības jomu. Šajā saistībā visbiežāk lietotais kritērijs 
ir tas, vai attiecīgajiem pakalpojumiem ir tirgus. Tomēr daudzas dalībvalstis un citas 
ieinteresētās personas uzskata, ka saimnieciskās darbības koncepciju joprojām ir grūti 

                                                 
123 Tas neskar pieprasījumus ieviest papildu juridiskos instrumentus, proti, palielināt tiesisko noteiktību par 

dažām svarīgākajām koncepcijām, skatīt turpmāk. 
124 Skatīt 3.10. iedaļu. Ieinteresētās personas apspriešanā nevarēja ņemt vērā jaunāko rokasgrāmatu par 

VTNP noteikumiem, jo tā tika izdota vēlāk. 
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piemērot praksē. Zināmā mērā grūtības rada tas, ka ES daži VTNP ir organizēti ļoti atšķirīgi. 
Tādējādi tas, ka konkrētais pakalpojums, kuru sniedz vispārējās interesēs, vienā dalībvalstī 
netiek uzskatīts par saimniecisko darbību, nenozīmē, ka tiks šādi kvalificēts visā ES kopumā. 
Tāpēc daudzas dalībvalstis un citas ieinteresētās personas valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanas nolūkā lūdz Komisiju sniegt papildu norādes par vispārīgajiem kritērijiem, pēc 
kuriem saimniecisko darbību atšķir no darbības, kurai nepiemīt saimniecisks raksturs, un 
minēt konkrētus piemērus, kuri raksturo šo kritēriju piemērošanu. 

VTNP definīcija. Papildus pieprasījumam pēc lielākas skaidrības par saimnieciskās darbības 
jēdzienu dažas ieinteresētās personas lūdz paskaidrot, kādi pakalpojumi ir kvalificējami kā 
VTNP, un norādīt attiecīgo prasību minimumu. Tomēr dažkārt šķiet arī, ka, tā kā VTNP 
definīcija (izņemot nozarēs, kuras tiek regulētas ES līmenī) ir dalībvalstu kompetencē, sīkākas 
Komisijas norādes par to nav vajadzīgas. 

Tirdzniecības ietekmēšanas koncepcija. Daudzas ieinteresētās personas konstatējušas, ka ir 
grūti izlemt, vai kāda darbība ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm. Saskaņā ar LESD 
107. pantu šādai ietekmei uz tirdzniecību ir jābūt, lai kompensāciju par VTNP sniegšanu 
varētu uzskatīt par valsts atbalstu. Šajā saistībā vislielākās neskaidrības ir par pakalpojumiem, 
kurus par salīdzinoši nelielu kompensāciju organizē vietējās pašvaldības. Tāpēc personas, 
kuras sniedz piezīmes, lūdz Komisiju noteikt kritēriju kopumu, pēc kuriem var konstatēt 
ietekmi uz ES iekšējo tirdzniecību. Dažas ieinteresētās personas ir izdarījušas konkrētus 
ierosinājumus šajā saistībā, tostarp par kompensācijas summu, ko piešķir par pakalpojumu, un 
par pakalpojuma ģeogrāfisko mērogu potenciālo lietotāju un attiecīgās pašvaldības lieluma 
ziņā. 

Salīdzināšana saskaņā ar ceturto Altmark kritēriju. Daudzi respondenti ir snieguši piezīmes 
par ceturto Altmark prasību, ko noteikusi Tiesa.125 Lielākā daļa šo piezīmju pievēršas 
salīdzinājumam ar “labi strādājošu” uzņēmumu, ko Tiesa izmantoja Altmark spriedumā kā 
alternatīvu līdzekli, lai nodrošinātu, ka valsts kompensācija nepārsniedz summu, kas būtu 
vajadzīga efektīvi strādājošam pakalpojumu sniedzējam. Daudzos materiālos, kas iesniegti par 
šo jautājumu, tiek uzsvērts, ka labi strādājoša uzņēmuma standartu ir grūti piemērot publiskās 
pārvaldes iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Valda uzskats, ka atkarībā no attiecīgā tirgus 
var būt ļoti sarežģīti izvēlēties pareizo uzņēmumu, ar kuru salīdzināt. 

Pilnvarojums. Daži respondenti lūdz Komisiju precizēt prasības saistībā ar pilnvarojumu 
attiecīgajam uzņēmumam sniegt VTNP. 

Iekšējie pakalpojumi un sadarbība starp valsts pārvaldes iestādēm. Daži respondenti lūdz 
Komisiju paskaidrot, kā saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem būtu vērtējams tas, ka VTNP 
sniedz iekšējie pakalpojumu sniedzēji vai ka tos sniedz sadarbībā starp valsts pārvaldes 
iestādēm. 

Kompensācijas apjoms. Daudzas ieinteresētās personas ir lūgušas Komisiju paskaidrot dažas 
VTNP paketes prasības attiecībā uz pieļaujamo kompensācijas apjomu par VTNP un 
izvairīšanos no pārmērīgas kompensācijas. Tās norāda uz grūtībām noteikt, kādi ieņēmumi ir 
jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par VTNP, un kādi salīdzinošie rādītāji būtu jāizmanto. 

                                                 
125 Skatīt 2.1. iedaļu. 
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Saistība starp VTNP paketi un īpašajiem nozaru valsts atbalsta noteikumiem. Dažās no 
saņemtajām piezīmēm pievērsta uzmanība saistībai starp VTNP paketes piemērošanu un šajā 
ziņojumā minētajiem īpašajiem nozaru valsts atbalsta noteikumiem. 

Saistība starp valsts atbalsta un publiskā iepirkuma noteikumiem. Daudzās ieinteresēto 
personu un dalībvalstu piezīmēs minēta saistība starp valsts atbalsta noteikumiem attiecībā uz 
VTNP un ES publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanu.126 Šajās atbildēs bieži tiek 
pievērsta uzmanība argumentam, ka konkursa procedūra, kas veikta atbilstoši attiecīgajām ES 
tiesību aktu prasībām par konkursu rīkošanu, ir uzskatāma par pietiekamu līdzekli, lai izslēgtu 
valsts atbalsta esību. Daži pakalpojumu sniedzēji turpina attīstīt šo domu, uzsverot, ka šajā 
saistībā par pietiekamām būtu uzskatāmas arī pakalpojumu koncesiju piešķiršanas procedūras. 
Pamatojoties uz tiesību aktiem to pašreizējā redakcijā, ES iepirkuma direktīvu sīki izstrādātie 
noteikumi neattiecas uz pakalpojumu koncesiju piešķiršanu, bet tai tomēr ir jānotiek atbilstoši 
LESD vispārīgajām prasībām par pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi. Attiecībā uz 
piešķiršanas kritēriju izvēli dažas dalībvalstis un VTNP sniedzēji uzskata, ka standarts, ko 
saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem piemēroja Tiesa (“sniegt šos pakalpojumus par 
sabiedrībai zemāko cenu”), būtu traktējams kā pilnībā atbilstošs ES iepirkuma tiesību aktu 
prasībām (“ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums”). Īpaši attiecībā uz sociālajiem 
pakalpojumiem daudzi respondenti, kuri jau darbojas šajā nozarē, norāda, ka pretstatā 
lēmumam, kas, iespējams, balstīts vienīgi uz cenu, svarīga nozīme piešķirama kvalitatīvajiem 
kritērijiem. 

4.3.3. Sociālie pakalpojumi — prasība vairāk ņemt vērā to īpatnības 

Daudzās no ieinteresēto personu apspriešanā saņemtajām atbildēm pievērsta uzmanība dažu 
sociālo pakalpojumu veidu traktējumam. 

Šajā saistībā tiek paustas bažas, ka pašreizējie noteikumi, iespējams, nav pietiekami vērsti uz 
to, lai ņemtu vērā sociālo pakalpojumu specifiku. Šādu nostāju bieži pauž sociālo 
pakalpojumu sniedzēji un valsts uzņēmumi, kuri iesaistīti minēto pakalpojumu pasūtīšanā. 
Dažas ieinteresētās personas apgalvo, ka pat tad, ja sociālos pakalpojumus sniedz 
saimnieciskās darbības vidē (un tāpēc uz tiem principā attiecas valsts atbalsta noteikumi), tos 
noteikti ietekmē un virza arī tīri sociāli mērķi, kuri ir jāņem vērā, vērtējot šos pakalpojumus 
saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem. 

Dalībvalstis un ieinteresētas personas sniedza vairākus priekšlikumus, lai saskaņā ar valsts 
atbalsta noteikumiem labāk ņemtu vērā sociālo pakalpojumu specifiku. Viens no biežāk 
sastopamajiem priekšlikumiem ir paplašināt to darbības veidu sarakstu, kurš iekļauts 
VTNP lēmumā un šobrīd attiecas vienīgi uz slimnīcām un sociālajiem mājokļiem. Tas 
nozīmē, ka neatkarīgi no attiecīgās summas kompensāciju par attiecīgo darbību var piešķirt, 
iepriekš nepaziņojot par valsts atbalstu, ar nosacījumu, ka ir ievēroti VTNP lēmuma 
noteikumi. Citos priekšlikumos šajā saistībā ierosināts ieviest īpašus un vienkāršākus 
noteikumus par to, kā sociālie pakalpojumi tiek uzticēti, kā tiek noteikts kompensācijas 
apjoms un kā notiek izvairīšanās no pārmērīgas kompensācijas.  

                                                 
126 Konkrēti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā 

koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 30.4.2004., 114.–240. lpp.). 
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4.3.4. Pakalpojumi, kurus organizē vietējās pašvaldības — prasība pēc atbilstoša 
risinājuma 

Daudzas ieinteresētās personas apgalvoja, ka VTNP paketes prasības nav pilnībā samērojamas 
ar kompensācijas pasākumiem, kurus organizē vietējās pašvaldības un kuriem ir pavisam 
neliela ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Šīs bažas ir paudušas daudzas pašvaldības, 
kuras apgalvo, ka atbilstības nodrošināšana VTNP paketes noteikumiem uzliek tām pārmērīgu 
administratīvo slogu. Tās lūdz nodrošināt, lai prasības, īpaši tās, kuras iekļautas 
VTNP lēmumā, būtu samērīgākas attiecībā uz to sniegtajiem pakalpojumiem. 

Dažas ieinteresētās personas un dalībvalstis ierosina, ka no kontroles, ko piemēro valsts 
atbalstam, vajadzētu pilnībā atbrīvot kompensāciju par VTNP, kura nesasniedz noteiktu 
apjomu. Tiek ierosināts, ka šā mērķa sasniegšanai varētu ieviest de minimis slieksni, kas īpaši 
paredzēts VTNP un kas būtu jānosaka virs vispārējā EUR 200 000 sliekšņa, kurš paredzēts 
Komisijas vispārējā De minimis regulā127. Minētais de minimis slieksnis atšķirtos no 
VTNP lēmumā jau paredzētajiem sliekšņiem ar to, ka finansējums, kurš nesasniedz šo 
slieksni, netiktu uzskatīts par valsts atbalstu un nebūtu jāpilda VTNP lēmuma materiālās 
prasības attiecībā uz pilnvarojumu un kompensāciju. 

4.3.5. Viedoklis par liela apjoma komerciālajiem pakalpojumiem 

Ieinteresēto personu viedoklis par liela apjoma VTNP dažos aspektos atšķiras no paustajiem 
uzskatiem, kuri galvenokārt pievēršas sociālajiem pakalpojumiem un/vai neliela apjoma 
VTNP. Patiesībā vairāki uzņēmumi, kuri sniedz liela apjoma komerciālus pakalpojumus, 
uzsver, ka ar pašreizējo VTNP lēmumu, īpaši tajā noteikto sliekšņu dēļ, no Komisijas valsts 
atbalsta kontroles tiek atbrīvots liels skaits diezgan ievērojamu kompensācijas pasākumu. 

Šajā saistībā dažas ieinteresētās personas arī izsaka piezīmes par to, ka pašreizējās 
VTNP nostādnēs netiek prasīta efektivitātes pārbaude vai analīze attiecībā uz kompensācijas 
ietekmi uz konkurenci. Tā vietā saskaņā ar VTNP nostādnēm ir atļauts kompensēt visas 
izmaksas, kuras rodas attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam. Tika ierosināts, ka Komisija 
varētu orientēties nevis vienīgi uz izmaksu kompensāciju un sapratīgu peļņu, bet veiktajā 
analīzē likt lielāku uzsvaru uz efektivitātes un kompensācijas jautājumiem. Kā jau tika 
norādīts 3. iedaļā, pastāv nozaru noteikumi, kuros pretstatā VTNP nostādnēm ir izvirzīta 
prasība ievērot efektivitātes saistības. Ar Regulu 1370/2007 ne tikai tiek uzlikts par 
pienākumu rīkot konkursu dažu veidu līgumiem sauszemes transporta nozarē, bet arī 
precizēts, ka kompensācijas metodei jāveicina tādu faktoru saglabāšana vai attīstība kā 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja veikta efektīva apsaimniekošana. 

Daži uzņēmējdarbības aprindu pārstāvji arī uzsver, ka nevajadzētu pārvērtēt nozīmi, kāda 
saistībā ar VTNP ir “saprātīgai peļņai”. Viņi apgalvo, ka tā vietā, lai pievērstos saprātīgas 
peļņas standartu izstrādei, kā labāko metodi kompensācijas pareizā apjoma noteikšanai 
Komisijai vajadzētu sekmēt konkursa procedūras. 

                                                 
127 Komisijas 2006. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam, OV L 379, 28.12.2006., 5.-10. lpp. 
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5. SECINĀJUMI 

Kopš VTNP paketes ieviešanas 2005. gadā tā ir piemērota visdažādākajās tautsaimniecības 
nozarēs un dažādās dalībvalstīs. 

Dažās nozarēs, piemēram, transporta un veselības nozarē, ir ierosināts ievērojams skaits valsts 
atbalsta lietu. Citās nozarēs, piemēram, enerģētikas nozarē un vides pakalpojumu jomā, 
neraugoties uz to ievērojamo ekonomisko ietekmi, Komisija līdz šim ir piemērojusi vienīgi 
ierobežotu valsts atbalsta kontroli.  

Konkurences problēmas, ar kurām sastapās Komisija, ievērojami atšķiras atkarībā no nozares 
specifikas.  

• Dažām darbības jomām, kuras saistītas ar VTNP, ir raksturīgi lieli tirgus dalībnieki, kuri 
darbojas valsts vai pat starptautiskā mērogā. Nereti šādu uzņēmumu darbība neaprobežojas 
ar VTNP vai arī vismaz ir sadalīta pa dažādiem uzticēto pakalpojumu veidiem. 

• Pārējā darbība galvenokārt ir organizēta un norit vietējo pašvaldību līmenī, un tādēļ, lai 
gan principā uz to attiecas valsts atbalsta noteikumi, šai darbībai ir salīdzinoši pavisam 
neliela ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm un mazākas iespējas kropļot konkurenci. 

Dažām nozarēm ir raksturīgi sīki izstrādāti īpašie nozares valsts atbalsta noteikumi vai 
vispārīgs ES regulējums, kas reglamentē tirgus atvērtības un konkurences pakāpi. Tā, 
piemēram, ir transporta, telekomunikāciju, pasta un enerģētikas nozarē. Šie īpašie nozaru 
noteikumi vai nu pilnībā aizstāj vispārīgos VTNP noteikumus, vai vismaz ietekmē to 
interpretāciju un piemērošanu. 

Komisijas organizētā apspriešana parādīja, ka kopumā dalībvalstis un ieinteresētās personas 
uzskata, ka VTNP pakete ir devusi noderīgu ieguldījumu vispārējā tiesiskās noteiktības mērķa 
sasniegšanā šajā jomā. Tomēr valda arī uzskats, ka daži šīs paketes aspekti varētu tikt 
pārskatīti, lai atvieglotu tās praktisko piemērošanu. 

Tāpat kā attiecībā uz Komisijas lēmumu pieņemšanas praksi piezīmes un bažas, ko paudušas 
ieinteresētās personas, zināmā mērā ir atkarīgas no attiecīgās nozares. Attiecībā uz dažiem 
darbības veidiem (īpaši sociālajiem pakalpojumiem un neliela apjoma pakalpojumiem) 
daudzas ieinteresētās personas uzskata, ka pašreizējais režīms nav pietiekami elastīgs. Tomēr 
valda arī uzskats, ka saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem no valsts atbalsta kontroles tiek 
atbrīvots diezgan liels skaits ievērojamu kompensācijas pasākumu un varētu pievērst lielāku 
uzmanību attiecīgo pakalpojumu efektīvai sniegšanai. 

Papildus piezīmēm par VTNP paketes noteikumiem kā tādiem daudzas ieinteresētās personas 
pauž viedokli, ka Komisijai vajadzētu sīkāk izskaidrot dažas galvenās koncepcijas, kuras ir šo 
noteikumu pamatā. Tas attiecas, piemēram, uz saimnieciskās darbības jēdzienu saskaņā ar 
valsts atbalsta noteikumiem, jautājumu par to, kurus pakalpojumus patiesi varētu uzskatīt par 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, nepieciešamību pēc ietekmes uz 
tirdzniecību starp dalībvalstīm un nosacījumiem, kurus Altmark spriedumā noteica Tiesa. 

Visbeidzot, ieinteresētās personas bieži uzskata, ka jāpalielina iespējamā sinerģija starp valsts 
atbalsta un publiskā iepirkuma noteikumiem. 
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