
Pamatnostādņu par valsts atbalstu vides aizsardzībai pārskatī�ana
Aptaujas lapa

�o pamatnostādņu kopums ir spēkā līdz 2007. gada beigām. Pirms uzsākt pamatnostādņu
pārskatī�anu, Komisija vēlas uzaicināt visas dalībvalstis un citas ieinteresētās puses dalīties ar
Komisiju savā pieredzē par �īm pamatnostādnēm. Komisija ir sagatavojusi aptaujas lapu, ko
var izmantot kā pamatu �āda veida atsauksmju snieg�anai. Gaidām Jūsu atsauksmes un
ieteikumus par to, vai �o pamatnostādņu darbības joma būtu jāsa�aurina vai jāpapla�ina.

Jautājumi ir formulēti diezgan nepārprotami, lai atbildes un komentāri būtu pēc iespējas
izsmeļo�āki. Tāpat mēs gaidām jebkuru papildu informāciju, ko vēlaties pievienot un kura,
Jūsuprāt, būtu jāņem vērā, pārstrādājot pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai.

Jau iepriek� pateicamies par Jūsu atbildēm!

Atbil�u iesūtī�anas termiņ� ir 2005. gada 10. oktobrim. Atbildes jānosūta Eiropas
Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātam (DG COMP) uz adresi: rue de la Loi 200, 1049
Brussels. Ieteicams izmantot e-pastu, nosūtot tās uz adresi: COMP-I1@cec.eu.int



APTAUJAS LAPA

A. Vispārīgie jautājumi

1. Pamatnostādņu darbības joma un piemēro�ana

Līdz �im pamatnostādņu darbības joma tika attiecināta tikai uz atbalstu vides aizsardzībai.
Bet ar atbalstu vides aizsardzībai ir saistītas vairākas jomas, jo to argumentācija par labu
atbalsta dotācijām ir ļoti līdzīga. Tādēļ viens no jautājumiem ir �āds: vai pamatnostādņu
pa�reizējā darbības joma būtu saglabājama vai papildināma ar citām jomām?

- Dro�ība un vides aizsardzība: Vai darbības jomā būtu jāiekļauj tādi jautājumi kā
�civiliedzīvotāju un to apkārtējās vides dro�ība�, �darbinieku dro�ība�, �patērētāju veselība�
un �darbinieku veselība�? Ja �jā�, vai ir vajadzīgas īpa�as normas � tādas, kas nav iekļautas
pa�reizējos spēkā eso�ajos vides aizsardzības atbalstam paredzētajos noteikumos?

�obrīd spēkā eso�ie noteikumi par atbalstu ieguldījumiem vides aizsardzībā attiecas uz
atbalstu ieguldījumiem, kas palīdz samazināt pa�a atbalsta saņēmēja radīto piesārņojumu.
Komisija uzskata, ka ir jāpieņem precīzi formulēti noteikumi par atbalstu uzņēmumu
ieguldījumiem vides aizsardzībā, lai risinātu tos jautājumus, kas saistīti ar piesārņojumu, ko
rada citi uzņēmumi.  Jautājumu detalizētāku izklāstu sk. B daļas 7. punktā.

2. Uzlabota ekonomiskā pieeja

Valsts atbalsta rīcības plāns iekļauj vispārējos �sabalansētības kritērijus�, kas tiek izmantoti
valsts atbalsta politikā:

1. ir precīzi jānoformulē vispārējas nozīmes mērķis (piem., kohēzija, izaugsme,
nodarbinātība, vide);

2. atbalsta veidam jāatbilst izvirzītā vispārējas nozīmes mērķa prasībām :
� valsts atbalsts ir atbilstīgs politikas instruments,
� atbalsta pasākumam ir stimulējo�a ietekme,
� atbalsta pasākums ir samērīgs ar risināmo problēmu;

3. konkurences traucējumi un ietekme uz tirdzniecību būtu jāierobe�o tā, lai atbalsta
pasākums iznākumā nebūtu pretrunā ar kopējām interesēm.

�īs pamatnostādnes lielā mērā jau atbilst �o kritēriju prasībām, bet Pamatnostādņu par valsts
atbalstu vides aizsardzībai pārskatī�ana būtu jāizmanto, lai ieviestu sabalansētības kritērijus
un labāk pamatotu ierosinātos noteikumus, izmantojot uzlabotu ekonomisko pieeju.

Ņemot vērā iepriek�ējo pieredzi, Komisija ir ieinteresēta uzklausīt viedokļus par
konstatētajām tirgus nepilnībām, kurām ir negatīva ietekme uz vides aizsardzību un kuras
varētu novērst ar valsts atbalsta palīdzību. Tāpat tā vēlas uzzināt viedokļus arī par citiem
pamatojumiem, kas ir izmantoti, lai pie�ķirtu valsts atbalstu vides aizsardzībai.

Vispārīgākā skatījumā Komisija ir ieinteresēta apkopot atzinumus par iespēju pielāgot
pa�reizējo nostāju pamatnostādnēs, piemēram, strādāt tālāk pie jautājumiem, kas saistīti ar
konkurences traucējumiem un konkrētu pasākumu ietekmi uz tirdzniecību, diferencējot
noteikumus atbilsto�i ekonomiskajiem parametriem (piem., tirgus struktūrai, attiecīgajam
tirgum, atbalsta saņēmēja tirgus daļām utt).



3. Iespējamā Grupālā atbrīvojuma regula

Kā paredzēts Valsts atbalsta rīcības plānā, vides aizsardzības atbalstam varētu ieviest grupālā
atbrīvojuma regulu.  Kuru vides aizsardzības atbalsta kategoriju/as, Jūsuprāt, būtu lietderīgi
iekļaut �ādā grupālā atbrīvojumā?

4. Princips �piesārņotājs maksā�

Vai būtu jāstiprina princips �piesārņotājs maksā�? Tas varētu nozīmēt stingrāku
pamatnostādņu piemēro�anu un līdz ar to arī mazāku atbalstu uzņēmumiem, kas rada
piesārņojumu. Kā tas varētu ietekmēt, piemēram, nodokļu atvieglojumus?

5. Vai pa�reizējie atbalstam noteiktie procenti būtu jāsaglabā, jāpalielina vai
jāsamazina?

Kritisks elements �ajās pamatnostādnēs ir spēja radīt stimulus augstāka aizsardzības līmeņa
nodro�inā�anai, nekā to prasa Kopienas standarti.  Ņemot vērā pieredzi un katru atsevi�ķo
pamatnostādņu nodaļu, vai procenti, kas noteikti atbalstam katrā atsevi�ķajā pamatnostādņu
nodaļā būtu jāsaglabā, jāpalielina vai jāsamazina?

6. Vai lielāks atbalsta apjoms MVU (maziem un vidējiem uzņēmumiem) un
atbalstāmajiem reģioniem ir pamatots?

Saskaņā ar �īm pamatnostādnēm MVU sniegtā atbalsta apjoms drīkst būt lielāks par pārējiem
uzņēmumiem sniegtā atbalsta apjomu (daudzos gadījumos tas drīkst būt lielāks par 10%) (35.
punkts). Kaut arī MVU darbību parasti ierobe�o tirgus nepilnības, ierobe�ota pieeja
informācijai un, iespējams, arī ierobe�otā pieeja riska kapitālam, derētu apspriest jautājumu
par to, vai �im atbalsta apjomam, kas MVU ir par 10% lielāks nekā pārējiem uzņēmumiem, ir
labvēlīgas sekas uz vidi.

Tāpat būtu jāapsprie� arī jautājums par papildu atbalstu atbalstāmajiem reģioniem, kur�
pieļauj līdzīgu piemaksu (33. un 34. punkts), ko var uzkrāt, izmantojot piemaksu MVU.  Vai
tam ir labvēlīgas sekas, un vai tas būtu pieļaujams?

7. Iespējamais atbalsts jauninājumiem vides aizsardzības jomā

Valsts atbalsta rīcības plānā tika norādīts, ka Komisija mēģinās veicināt ekojauninājumus un
produktivitātes uzlabojumus ar ekoefektivitātes palīdzību, ņemot vērā Vides tehnoloģiju
rīcības plānu (VTRP).

Atbalstu ieguldījumiem vides aizsardzībā var pie�ķirt gadījumos, kad uzņēmumi ieguldījumus
veic ar mērķi samazināt piesārņojumu daudz lielākos apjomos, nekā to prasa Kopienas
normas. Kopienas normas bie�i vien izriet no labākajām pieejamajām metodēm, līdz ar to
atbalsts vides aizsardzības ieguldījumiem varētu stimulēt uzņēmumus ieviest savā ra�o�anas



procesā arī vides aizsardzības jauninājumus. �obrīd spēkā eso�ie noteikumi neparedz
ieguldījumus vai darbības palīdzību novatoriskiem produktiem, kas samazina piesārņojumu,
jo tie ir tie�i aizstājēji parastajiem produktiem, kas rada daudz lielāku piesārņojumu.

Ja atbalsts nav attiecināms uz jaunākajiem sasniegumiem, da�os gadījumos to var uzskatīt par
atbalstu jaunajai tehnoloģijai. Atbalsts vides aizsardzībai bie�i vien ir saistīts ar
jauninājumiem, lai gan tas ir atkarīgs no attiecīgā tehnoloģijas veida. Kur� ekojauninājumu
atbalsta veids, Jūsuprāt, ir nepiecie�ams/saderīgs?  Kāda veida noteikumi būtu nepiecie�ami?
(Atbalsta piemēri: Fiskālie stimuli?  Energoefektivitāte? Energotaupība? Citi?)

8. Individuālajiem paziņojumiem noteiktie robe�lielumi

Vai būtu jāpārskata 76. punktā minētie robe�lielumi, par kuru pārsnieg�anu saskaņā ar
apstiprināto shēmu ir jāziņo atsevi�ķi?  Vai ir nepiecie�amība noteikt da�ādus robe�lielumus
da�ādiem gadījumu veidiem?

B. Pa�reizējo pamatnostādņu attiecīgās nodaļas

9. Atbalsts ieguldījumiem

Vai pagaidu atbalsts MVU ieguldījumiem līdz 15% no attaisnotajām izmaksām būtu jāsaglabā
vēl trīs gadus pēc Kopienas standartu pieņem�anas? Parasti atbalstam, kura mērķis ir
nodro�ināt atbilstību Kopienas standartiem, netiek nodro�ināts nekāds atbalsts, bet to varētu
atļaut robe�ās līdz 30% no attaisnotajām izmaksām, lai uzlabotu Kopienas standartus. Vai ir
kādi pierādījumi, ka �im pagaidu ieguldījumu atbalstam 15% apmērā no attaisnotajām
izmaksām ir labvēlīgas sekas? Varbūt �ie procenti ir jāsamazina/jāpalielina?

Vai atjaunojamajai enerģijai un koģenerācijai to varētu atļaut robe�ās līdz 40% no pieļaujamā
ieguldījumu atbalsta  apjoma, bet atjaunojamajiem enerģijas avotiem atsevi�ķos gadījumos arī
robe�ās līdz 100%? Kuru atjaunojamās enerģijas jomu Jūs uzskatāt par
viseksperimentālāko/vismazāk atbilsto�o tirgus piesātinātības pakāpei, lai �āda lielāka
intensitāte būtu attaisnojama? Vai likmes līdz 100%, Jūsuprāt, joprojām būtu attaisnojamas?
Vai �ie līmeņi būtu jāpalielina/jāsamazina?

Vai būtu vajadzīga labāka / precīzāka �attaisnoto izmaksu� definīcija?

Vai būtu pieļaujams atbalsts piesārņoto ra�o�anas vietu sanācijai 100% apmērā no
attaisnotajām izmaksām, kā arī 15% apmērā no darba izmaksām?  Vai �is līmenis ir pārāk
augsts/pārāk zems?

Uzņēmumu pārvieto�anas noteikumu darbības joma ir ierobe�ota un tiek attiecināta tikai uz
vides aizsardzību. Vai �o noteikumu darbības joma būtu jāsa�aurina vai jāpapla�ina, lai
iekļautu tajā arī citus kritērijus, piemēram, dro�ību pilsētu teritorijās?

Vai būtu pieļaujams arī tāds atbalsts, kura mērķis ir panākt, lai valsts standarti būtu augstāki
nekā Kopienas standarti?



Par atbalstu tehnoloģijas nodo�anai: Vai dotie trīs nosacījumi atspoguļo reālo tirgus situāciju?
Vai tie būtu jāmaina?

Kā jau iepriek� tika minēts (A daļas 1. punktā), Komisija uzskata, ka ir jāpieņem precīzi
formulēti noteikumi par atbalstu uzņēmumu ieguldījumiem vides aizsardzībā, lai risinātu
jautājumus, kas saistīti ar citu uzņēmumu radīto piesārņojumu. �is jautājums varētu būt
saistīts ar daudzām un da�ādām situācijām, piemēram, ar atbalstu ieguldījumiem atkritumu
apstrādē vai otrreizējās pārstrādes jaudu palielinā�anā vai ieguldījumiem tādā transporta
infrastruktūrā kā cauruļvadi vai tādu produktu ra�o�anas jaudu palielinā�anā, kas ir videi
draudzīgi parasto produktu aizstājēji. Jaunajiem noteikumiem cita starpā būs jānodro�ina, lai
netiek apiets princips �piesārņotājs maksā� un lai ieguvumi vides aizsardzības jomā būtu reāli.
Kādi noteikumi būtu vajadzīgi, un kāds varētu būt pieļaujamais atbalsta apjoms?

Attaisnoto izmaksu aprēķinā�ana, ņemot vērā neto ieguvumus piecu gadu laikā, atsevi�ķos
gadījumos var izrādīties diezgan sare�ģīta. Vai ir vajadzīgs un iespējams vienkār�ots aprēķins
(kas varētu attiekties tikai uz noteiktu apjoma lielumu)?

10. Darbības atbalsts � atkritumu apsaimnieko�ana, energotaupība, atjaunojamās
enerģijas avoti, termoelektrocentrāles (TEC) un nodokļu atvieglojumi/atbrīvojumi

Vai darbības atbalsta noteikumu darbības joma būtu jāpapla�ina, iekļaujot tajā ne tikai
atkritumu apsaimnieko�anu, energotaupību, atjaunojamās enerģijas avotus, TEC un nodokļu
atvieglojumus/atbrīvojumus, bet arī citus elementus, vai jāsa�aurina, vai jāgroza?

Vai procenti atbalstam, kas tiek samazināts, kā arī atbalstam, kas netiek samazināts, ir
atbilstīgi (45. un 46. punkts), un vai 5 gadu periods ir atbilstīgs?

Vai būtu jāgroza nodokļu atvieglojumu/atbrīvojumu noteikumi, lai spētu nodro�ināt godīgu
konkurenci starp �āda atbalsta saņēmējiem da�ādās dalībvalstīs?

Vai izvēles iespējas darbības atbalstam, kas atļauts atjaunojamās enerģijas avotu atbalstam, ir
definētas tā, lai iekļautu visus atjaunojamajai enerģijai paredzētā atbalsta veidus?  Vai līmenis
0,05 euro par kWh kā atbalsts atjaunojamajai enerģijai vēl joprojām ir atbilstīgs (3. izvēle)?
Vai, pamatojoties uz to, ir pieņemti kādi lēmumi? Ja �nē�, vai �ī izvēle būtu jāsaglabā?  Vai
likumi, kas nosaka iespēju pieņemt atbalstu TEC, ir pārāk ierobe�ojo�i vai pārāk vispārināti?
Vai tie atbilst jaunākajām Kopienas likumdo�anas iniciatīvām?


