
Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairių pakeitimas
Klausimynas

Dabartinių gairių galiojimas baigiasi 2007 m. pabaigoje. Siekdama parengti gairių pakeitimus,
Komisija norėtų paraginti visas valstybes nares ir kitas suinteresuotąsias �alis pasidalyti su
Komisija savo patirtimi taikant dabartines gaires. Komisija parengė klausimyną, kuris galėtų
būti tokios grį�tamosios informacijos prad�ia. Kviečiame pateikti i�samius komentarus. Taip
pat laukiame atsiliepimų apie tai, ar dabartinių gairių taikymo sritys turėtų būti susiaurintos, ar
i�plėstos.

Klausimų formuluotė palyginti atvira, kad galėtume sulaukti kuo daugiau naudingų atsakymų
ir komentarų. Lauksime daugiau informacijos, kurią norėtumėte pridurti, ir kuri, Jūsų
manymu, praverstų atnaujinant valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires.

I� anksto dėkojame u� atsakymus.

Galutinė atsakymų pateikimo data � 2005 m. spalio 10 d. Atsakymai turėtų būti siunčiami
�iuo adresu: Commission européenne, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, arba
(pageidautina) elektroniniu pa�tu: COMP-I1@cec.eu.int.



KLAUSIMYNAS

A. Bendrieji klausimai

1. Gairių mastas ir taikymas

Iki �iol gairių taikymo sritys buvo apribotos pagalba aplinkai. Tačiau yra sričių, kurios yra
susijusios su pagalba aplinkai arba į ją pana�ios, nes pateikiamuose argumentuose dėl
pagalbos dotacijų esama tvirtų analogijų. Todėl kyla klausimas, ar dabartinės gairių taikymo
sritys turėtų likti tos pačios, ar reikėtų įtraukti kitas sritis?

- Saugumas ir aplinka: ar reikėtų įtraukti tokias sritis � �civilių ir jų aplinkos saugumas�,
�darbuotojų saugumas�, �vartotojų sveikata� ir �darbuotojų sveikata�? Jei taip, ar reikia
specifinių taisyklių (kitokių, nei dabartinės pagalbos aplinkai taisyklės)?

Į dabartines investicinės pagalbos aplinkai taisykles įtraukta pagalba, skirta investicijoms,
kurios padeda suma�inti paties gavėjo sukeliamą tar�ą. Komisija mato ai�kų poreikį
suformuluoti i�samias investicinės pagalbos aplinkai taisykles įmonėms, kad būtų galima
kovoti su kitų įmonių sukeliama tar�a. Konkrečiau �r. B7.

2. Patobulintas ekonominis metodas

Valstybės pagalbos veiksmų plane buvo apibrė�tas valstybės pagalbos politikoje naudojamas
bendrasis �pusiausvyros tyrimas�:

1. turi būti nustatytas ai�kiai apibrė�tas bendro intereso tikslas (pvz.: sanglauda, augimas,
u�imtumas, aplinka)

2. pagalbos priemonė turi būti tinkamai nukreipta į apibrė�tą bendro intereso tikslą:
� valstybės pagalba yra tinkama politikos priemonė
� pagalbos priemonė turi skatinamąjį poveikį
� pagalbos priemonė yra proporcinga sprend�iamai problemai

3. konkurencijos i�kraipymai ir padariniai prekybai turėtų būti apriboti tiek, kad pagalbos
priemonė nepersvertų bendro intereso į prie�ingą pusę.

Dabartinės gairės beveik atitinka �į tyrimą, bet Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairių
persvarstymas turėtų būti panaudotas ai�kiai patobulinti pusiausvyros tyrimą ir patvirtinti
siūlomų taisyklių tinkamumą remiantis patobulintu ekonominiu metodu.

Remiantis turima patirtimi, Komisijai būtų įdomu gauti informacijos apie nustatytą rinkos
nepakankamumą, darantį neigiamą poveikį aplinkos apsaugai, ir kuris galėtų būti i�taisytas
valstybės pagalba. Ji taip pat norėtų gauti informacijos apie kitas pateisinančias prie�astis,
kurios buvo suteikiant valstybės pagalbą aplinkos apsaugai.

Apskritai Komisija norėtų surinkti nuomones apie galimybę patobulinti dabartinį gairių
metodą, pvz., detalizuoti konkurencijos i�kraipymus ir konkrečių priemonių poveikį
konkurencijai ir galimą taisyklių atskyrimą pagal ekonominius parametrus (pvz.: rinkos
struktūra, atitinkama rinka, pagalbos gavėjo rinkos dalys ir t. t.).

3. Galimas Bendrosios i�imties reglamentas



Kaip nustatyta Valstybės pagalbos veiksmų plane, pagalbai aplinkai galėtų būti parengtas
Bendrosios i�imties reglamentas.  Kokią (-ias) pagalbos aplinkai kategoriją (-as), Jūsų
manymu, vertėtų įtraukti į tokią bendrąją i�imtį?

4. Principas �ter�ėjas moka�

Ar principas �ter�ėjas moka� turėtų būti grie�tesnis?  Tuomet gairės būtų taikomos �iek tiek
grie�čiau, o ter�iančios įmonės gautų ma�iau pagalbos. Kaip tai paveiktų, pavyzd�iui,
leid�iančias nukrypti nuostatas mokesčių srityje?

5. Dabartinius pagalbos procentinius dyd�ius reikėtų i�laikyti, padidinti ar suma�inti?

Lemiamas dabartinių gairių elementas yra gebėjimas paskatinti siekti tokio apsaugos lygio,
kuris yra didesnis, nei tas, kurio reikalaujama Bendrijos standartuose. Remiantis turima
patirtimi, kiekvienam gairių skyriui skirtus gaunamos pagalbos procentinius dyd�ius reikėtų
i�laikyti, padidinti ar suma�inti?

6. Ar pasiteisino didesnė pagalba MVĮ ir remtiniems regionams?

Dabartinėse gairėse MVĮ leid�iama teikti didesnę pagalbą; tam tikrais atvejais 10 % didesnę,
nei pagalba kitoms įmonėms (35 punktas). Nors paprastai MVĮ veiklą riboja rinkos
netobulumas, ribota galimybė gauti informacijos ir galbūt ribota galimybė gauti rizikos
kapitalo, galima būtų pasvarstyti, ar 10 % didesnė pagalba, skiriama MVĮ, turi teigiamos
įtakos aplinkai.

Pana�ių klausimų gali kilti dėl papildomos pagalbos remtiniems regionams, kuriems
suteikiamos pana�ios priemokos (33�34 punktai), kurios gali būti kaupiamos kartu su
priemokomis MVĮ. Ar �i pagalba turi teigiamą poveikį ir ar ji turėtų būti teikiama toliau?

7. Galima pagalba aplinkosaugos naujovėms

Valstybės pagalbos veiksmų plane nustatyta, kad Komisija stengsis skatinti ekologi�kas
naujoves ir didinti darbo na�umą laikantis ekologi�ko veiksmingumo principo, kaip numatyta
Aplinkosaugos technologijų veiksmų plane (ATVP).

Investicinė pagalba aplinkai gali būti teikiama, kai įmonės investuoja, kad dar labiau
suma�intų tar�ą, nei to reikalauja Bendrijos normos. Bendrijos normos da�nai gali būti
kuriamos remiantis geriausiomis technologijomis ir todėl galima tikėtis, kad investicinė
pagalba aplinkai paskatins įmones diegti gamyboje aplinkosaugos naujoves. Dabartinėse
taisyklėse nenumatyta pagalbos veiklai arba investicijų į tar�ą ma�inančius naujuosius
produktus, nes jie yra tiesioginiai daugiau ter�iančių įprastinių produktų pakaitalai.

Kai pagalba neapribojama įprastais technikos laimėjimais, tam tikrais atvejais ji gali būti
traktuojama kaip pagalba naujosioms technologijoms. Pagalba aplinkai da�nai yra susijusi su



naujovėmis, nors tai priklauso nuo konkrečių technologijų. Kokią ekologinių naujovių
pagalbos kategoriją laikytumėte naudinga arba suderinama? Kokių taisyklių reikia?
(Pagalbos pavyzd�iai: mokestinės paskatos, energijos naudojimo efektyvumas, energijos
taupymas, kita?)

8. Atskirų prane�imų ribos

Ar turėtų būti per�iūrėtos 76 punkte nustatytos ribos, kurias vir�ijus kiekvieną kartą turėtų
būti prane�ama atskirai laikantis patvirtintų schemų? Ar turėtų būti skirtingos ribos
skirtingiems atvejų tipams?

B. Konkretūs dabartinių gairių skyriai

9. Investicinė pagalba

Ar MVĮ ir toliau turėtų būti teikiama pereinamojo laikotarpio investicinė pagalba, kuri
sudarytų iki 15 % reikalavimus atitinkančių sąnaudų per trejus metus nuo naujų Bendrijos
standartų priėmimo? Paprastai neleid�iama teikti pagalbos norint pasiekti Bendrijos
standartus, tačiau pagalba, skirta patobulinimams, laikantis Bendrijos standartų, gali būti
taikoma reikalavimus atitinkančių sąnaudų at�vilgiu (iki 30 %). Ar yra garantija, kad
pereinamojo laikotarpio investicinė pagalba MVĮ (iki 15 % reikalavimus atitinkančių
sąnaudų) yra veiksminga? Procentinis dydis turėtų būti suma�intas ar padidintas?

Atsinaujinančios energijos ir bendros �ilumos ir elektros energijos gamybos at�vilgiu gali būti
leista suteikti iki 40 % reikalavimus atitinkančios investicinės pagalbos; ypatingais atvejais
atsinaujinančios energijos at�vilgiu � iki 100 %. Kokią atsinaujinančios energijos sritį manote
esant labiausiai eksperimentine ar ma�iausiai brand�ia rinkai, kad būtų pateisintas didesnis
intensyvumas? Ar manytumėte, kad normos, siekiančios 100 %, vis dėlto būtų pateisinamos?
Lygiai turėtų būti padidinti ar suma�inti?

Ar turėtų būti suformuluotas geresnis arba grie�tesnis reikalavimus atitinkančių sąnaudų
apibrė�imas, kad būtų galima i�vengti sunkumų?

Ar turėtų būti patvirtinama pagalba, skirta u�ter�toms pramoninėms vietoms atkurti, siekianti
100 % reikalavimus atitinkančių sąnaudų ir 15 % darbo sąnaudų? Toks lygis yra per auk�tas
ar per �emas?

Perkėlimo taisyklių taikymo sritis yra ribota � apsiribojama tik aplinkos apsaugos pagrindais.
Taikymo sritis turėtų būti susiaurinta ar i�plėsta, kad būtų įtraukti kiti kriterijai, pvz.,
saugumas miesto teritorijose?

Ar turėtų būti leid�iama pagalba, skirta nacionaliniams standartams pasiekti, jei jie yra
auk�tesni, nei Bendrijos standartai?

Dėl pagalbos, skirtos padengti i�laidas, susijusias su technologijų perdavimu: ar trys sąlygos
atspindi dabartines rinkos realijas, ar jos turėtų būti pakeistos?



Kaip jau buvo minėta (A.1 punktas), Komisija mato ai�kų poreikį i�dėstyti i�samias
investicinės pagalbos aplinkai taisykles įmonėms, kad būtų galima kovoti su tar�a, kurią
sukelia kitos įmonės. Tai gali būti taikoma įvairioms situacijoms, pvz., investicinei pagalbai,
skirtai atliekų tvarkymui arba perdirbimui, investavimui į transporto infrastruktūrą
(vamzdynai), investavimui į gamybinius pajėgumus, skirtus gaminti aplinkai tinkamus
įprastinių produktų pakaitalus. Be to, naujosios taisyklės turės u�tikrinti, kad principas
�ter�ėjas moka� nebūtų apeinamas ir nauda aplinkai būtų reali. Kokios taisyklės reikalingos ir
kokio masto pagalba turėtų būti leid�iama?

Reikalavimus atitinkančių sąnaudų apskaičiavimas, atsi�velgiant į daugiau kaip 5 metų
grynąjį pelną, tam tikrais atvejais gali būti gana sudėtingas. Ar reikalingas ir galimas
supaprastintas apskaičiavimas (galbūt skirtas tik tam tikro masto atvejams)?

10. Pagalba veiklai � atliekų tvarkymas, energijos taupymas, atsinaujinantys �altiniai,
mi�rios �ilumos ir energijos elektrinės ir mokesčių suma�inimas arba atleidimas nuo jų

Ar turėtų būti i�plėsta taisyklių, reglamentuojančių pagalbą veiklai, taikymo sritis, kad būtų
atsi�velgiama ne tik į atliekų tvarkymą, energijos taupymą, atsinaujinančius �altinius, mi�rias
�ilumos ir energijos elektrines ir mokesčių suma�inimą arba atleidimą nuo jų, ar taikymo sritis
turėtų būti apribota arba pakeista?

Ar ma�ėjančios ir nema�ėjančios pagalbos procentiniai dyd�iai (45�46 punktai) yra tinkami?
Ar tinkamas 5 metų laikotarpis?

Ar mokesčių suma�inimo arba atleidimo nuo jų taisyklės turėtų būti pakeistos, kad būtų
u�tikrinta tokios pagalbos gavėjų są�ininga konkurencija skirtingose valstybėse narėse?

Ar pagalbos veiklai, skirtos pagalbai atsinaujinančių �altinių srityje, pasirinkimo galimybės
yra tinkamai apibūdintos, kad būtų įtrauktos visos pagalbos rū�ys, skirtos atsinaujinančiai
energijai? Ar 0,05 EUR u� 1 kWh yra pakankama dotacija atsinaujinančiai energijai
(3 variantas)? Ar �iuo pagrindu buvo priimti kokie nors sprendimai? Jei ne, ar �is variantas
turėtų būti paliktas? Ar taisyklės, apibūdinančios galimybes priimti pagalbą mi�rių �ilumos ir
energijos elektrinių at�vilgiu yra pernelyg suvar�ančios ar pernelyg laisvos? Ar jos atitinka
naujausias Bendrijos teisės aktų leidimo iniciatyvas?


