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МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Известие във връзка с временното прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга
страна (1)
Европейският съюз и Япония се уведомиха взаимно за приключването на процедурите, необходими за временното
прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Япония, от друга страна, на 21 декември 2018 г. Вследствие на това Япония и Съюзът могат временно да
прилагат съвместно определени разпоредби от споразумението в съответствие с (член 47, параграф 2 от него), считано от
1 февруари 2019 г.
По силата на член 4 от Решение (ЕС) 2018/1197 на Съвета от 26 юни 2018 г. за подписване от името на Европейския
съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство, следните части от споразумението се
прилагат временно между Съюза и Япония:
а) членове 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 и 41;
б) член 13, член 15 (с изключение на параграф 2, буква б), членове 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 и 37,
член 38, параграф 1 и член 39, доколкото те уреждат въпроси, по които Съюзът вече е упражнил своята
компетентност във вътрешен план;
в) членове 1, 2, 3, 4, член 5, параграф 1, доколкото те уреждат въпроси, попадащи в областта на компетентност на
Съюза за определяне и прилагане на обща външна политика и политика на сигурност;
г) член 42 (с изключение на параграф 2, буква в), членове 43—47, член 48, параграф 3 и членове 49, 50 и 51,
доколкото тези разпоредби са ограничени до целта да се осигури временното прилагане на споразумението.

(1) ОВ L 216, 24.8.2018 г., стр. 4.
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/107 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2019 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните
цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне
на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 5, параграф 6, буква а) от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) се определят правилата за прилагане на системата на допълнителни
вносни мита, заедно с представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от
секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин, показва, че се налага да бъдат променени предста
вителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде изменен.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на
актуализираните данни, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на
допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна
на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 23 януари 2019 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Представителна цена
(EUR/100 kg)

Обезпечение по член 3
(EUR/100 kg)

Произход (1)

Неразфасовани домашни птици от
петли и кокошки, представени като
„пилета 65 %“, замразени

122,1

0

AR

Обезкостени разфасовки от петли и
кокошки, замразени

267,2

10

AR

219,4

24

BR

333,0

0

CL

252,5

14

TH

327,6

0

BR

373,0

0

CL

275,3

3

BR

Код по КН

Описание на стоките

0207 12 90

0207 14 10

0207 27 10

1602 32 11

Обезкостени разфасовки от пуйки, за
мразени
Приготвени храни от петли и коко
шки, без топлинна обработка

(1) Номенклатура на държавите съгласно Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни
по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/108 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
за разрешаване на промяната на спецификациите на новата хранителна съставка липиден екстракт
от антарктически крил (Euphausia superba) съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския
парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно
новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и
по-специално член 12 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза,
могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на
Комисията (2) за изготвяне на списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията следва да вземе решение за разрешаването и за
пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

С Решение 2009/752/ЕО на Комисията (3) беше разрешено, в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на
Европейския парламент и на Съвета (4), пускането на пазара на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia
superba) като нова хранителна съставка за употреба в някои храни и хранителни продукти. В посоченото решение
максималното равнище на фосфолипиди беше определено на 50 %.

(5)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/598 на Комисията (5) беше разрешено, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 258/97, разширяването на обхвата на употребата на мастния екстракт от антарктически крил (Euphausia
superba) като нова хранителна съставка за употреба в хранителни добавки. В посоченото решение минималното
равнище на фосфолипиди беше определено на 35 %.

(6)

Новата хранителна съставка „масло от антарктически крил, богато на фосфолипиди, получено от Euphausia superba“
бе разрешена от финландските компетентни органи за употреба в определени категории храни (6). Минималното
равнище на фосфолипиди беше определено на 60 %.

(7)

Условията за употреба и на маслото от антарктически крил, получено от Euphausia superba, и на маслото от антарк
тически крил, богато на фосфолипиди, получено от Euphausia superba, са идентични и се основават на
максималните равнища на комбинираните ейкозапентaенова киселина и докозахексаенова киселина. Те обаче се
различават по фосфолипидното си съдържание, което за маслото от антарктически крил, получено от Euphausia
superba, е установено на равнища между 35 % и 50 %, а за маслото от антарктически крил, богато на
фосфолипиди, получено от Euphausia superba — на равнища от най-малко 60 %. Поради това сега действащите
разрешения не обхващат равнищата на фосфолипиди в маслото от антарктически крил, получено от Euphausia
superba, които са между 50 % и 60 %.

(1) ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в
съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г.,
стр. 72).
3
( ) Решение 2009/752/ЕО на Комисията от 12 октомври 2009 г. за разрешаване пускането на пазара на мастен екстракт от антарктически
крил Euphausia superba като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 33).
4
( ) Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки
(ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).
(5) Решение за изпълнение (ЕС) 2016/598 на Комисията от 14 април 2016 г. за разширяване на употребата на мастен екстракт от антарк
тически крил (Euphausia superba) като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 34).
(6) Писмо от 13 май 2015 г. (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_bg.
pdf)
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(8)

На 29 август 2018 г. дружеството Aker BioMarine A/S („заявителят“) подаде заявление до Комисията за промяна
на спецификациите на новата храна „масло от антарктически крил, получено от Euphausia superba“ по смисъла на
член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Заявителят поиска да бъдат увеличени максималните равнища
на фосфолипидното съдържание от 50 % на по-малко от 60 %, като така се обхваща концентрацията на
фосфолипиди, която понастоящем не е разрешена.

(9)

Комисията счита, че оценка на безопасността от Европейския орган за безопасност на храните на настоящото
заявление в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283 не е необходима поради факта, че
ако някои равнища на дадена съставка на нова храна вече са били подложени на оценка и са определени като
безопасни, то тогава по-ниските равнища на същата съставка също са безопасни. Разрешените максимални равнища
на комбинираните ейкозапентaенова киселина и докозахексаенова киселина както за маслото от антарктически
крил, получено от Euphausia superba, така и за маслото от антарктически крил, богато на фосфолипиди, получено
от Euphausia superba, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 са еднакви. Предложената промяна в
равнищата на фосфолипиди в спецификацията на маслото от антарктически крил, получено от Euphausia superba,
не променя съображенията от гледна точка на безопасността, послужили при разрешаването му, както и при това
на маслото от антарктически крил, богато на фосфолипиди, получено от Euphausia superba, при които бе направено
заключението, че фосфолипидни равнища над и под 60 % са безопасни.

(10)

С предложената промяна на спецификациите на фосфолипидното съдържание ще бъдат обхванати невключените
равнища на фосфолипидното съдържание между маслото от антарктически крил, получено от Euphausia superba, и
маслото от антарктически крил, богато на фосфолипиди, получено от Euphausia superba. Поради това е целесъ
образно да се изменят спецификациите на новата храна „масло от антарктически крил, получено от Euphausia
superba“ с предложеното равнище за фосфолипиди.

(11)

Предоставената в заявлението информация дава достатъчно основания да се установи, че предложените промени на
спецификациите на новата хранителна съставка „масло от антарктически крил, получено от Euphausia superba“ са в
съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(12)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Вписването в списъка на Съюза с разрешени нови храни, предвиден в член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283, което се
отнася до новата храна „масло от антарктически крил, получено от „Euphausia superba“, се изменя, както е посочено в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за „масло от антарктически крил, получено от Euphausia superba“ в таблица 2 (Спецификации) от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се заменя със следното:
Разрешена нова храна

„Масло от антарктически
крил, получено от
Euphausia superba

Спецификации

Описание/определение:
Липидният екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) се произвежда от дълбоко
замразен смачкан крил или изсушено месо от крил чрез екстракция на липидите с одобрен
екстракционен разтворител (съгласно Директива 2009/32/ЕО). Белтъците и следите от тъ
кани се отстраняват от липидния екстракт посредством филтруване. Екстракционните раз
творители и остатъчната вода се отстраняват посредством изпаряване.
Осапунително число: ≤ 230 mg KOH/g
Пероксидно число (ПЧ): ≤ 3 meq O2/kg масло
Устойчивост на окисляване: всички хранителни продукти, съдържащи масло от антарктиче
ски крил, получено от Euphausia superba, следва да докажат устойчивост на окисляване чрез
подходяща и национално/международно призната методология на изпитване (напр. AOAC).
Влажност и летливи вещества: ≤ 3 % или 0,6 изразено като активност на водата при 25 °C
Фосфолипиди: ≥ 35 % до < 60 %
Трансмастни киселини: ≤ 1 %
EPA (ейкозапентаенова киселина): ≥ 9 %
DHA (докозахексаенова киселина): ≥ 5 %“

25.1.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/109 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
за разрешаване на разширяването на употребата на масло от Schizochytrium sp. като нова храна
съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно
новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и
по-специално член 12 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза,
могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на
Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията следва да вземе решение за разрешаването и за
пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) с Решение за изпълнение
2014/463/ЕС на Комисията (4) беше разрешено пускането на пазара на масло от микроводорасли Schizochy
triumsp. като нова храна, която да бъде употребявана в редица храни.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1032 на Комисията (5) обхватът на разрешението за употреба на маслото от
микроводорасли Schizochytrium sp. (T18) като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 бе разширен, така че
да включва плодови/зеленчукови пюрета.

(6)

На 10 септември 2018 г. дружеството DSM Nutritional Products Europe подаде заявление до Комисията за
промяна на условията на употреба на новата храна масло от Schizochytrium sp. по смисъла на член 10, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2015/2283. Със заявлението се иска разширяване на употребата на масло от Schizochytrium sp.,
така че да обхване плодови и зеленчукови пюрета.

(7)

Предложеното разширяване на обхвата на употребата на новата храна не променя свързаните с безопасността
съображения, обосновали разрешаването на маслото от Schizochytrium sp. (T18) с Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/1032, нито поражда опасения във връзка с безопасността. Предвид тези съображения предложеното
разширяване на употребата е в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(8)

Комисията не е искала становище от Европейския орган за безопасност на храните в съответствие с член 10,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283, тъй като разширяването на употребата на масло от Schizochytrium sp. и
съответната актуализация на списъка на Съюза не са в състояние да окажат въздействие върху здравето на човека.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

(1) ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в
съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г.,
стр. 72).
(3) Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки
(ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).
(4) Решение за изпълнение 2014/463/ЕС на Комисията от 14 юли 2014 г. за разрешаване на пускането на пазара на масло от микроводорасли
Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО (ОВ L 209, 16.7.2014 г., стр. 55).
5
( ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1032 на Комисията от 20 юли 2018 г. за разрешаване на разширяването на употребата на масло от
микроводорасли Schizochytrium sp. като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (ОВ L 185, 23.7.2018 г., стр. 9).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Вписването в списъка на Съюза на разрешените нови храни, установен в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/2470, което се отнася до веществото Schizochytrium sp., се изменя съгласно посоченото в приложението към
настоящия регламент.
2.
Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за
етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

25.1.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за „Масло от Schizochytrium sp.“ в таблица 1 (Разрешени нови храни) от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се заменя със следното:
Разрешена нова храна

Допълнителни специфични изисквания за етикети
ране

Други изиск
вания

BG

„Масло от
Schizochytrium sp.

Условия, при които новата храна може да се употребява

Означението на новата храна при етикетиране
на хранителните продукти, в които се съ
Млечни продукти, с изключение на напитки 200 mg/100 g или 600 mg/100 g за про държа, е „масло от микроводорасли Schizochy
trium sp.“
на млечна основа
дукти от сирене
Посочена категория храни

Максимални нива на DHA

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за аналози
на продукти от сирене

Мазнини за мазане и заливки

600 mg/100 g

Зърнени закуски

500 mg/100 g

Хранителни добавки по смисъла на определе 250 mg DHA/ден за всички групи от населе
нието в Директива 2002/46/ЕО
нието
450 mg DHA/ден за бременни жени и кър
мачки
Заместители на целодневния хранителен 250 mg/ястие
прием за регулиране на телесното тегло по
смисъла на определението в Регламент (ЕС)
№ 609/2013 и заместители на хранения за
регулиране на телесното тегло

Официален вестник на Европейския съюз

Млечни аналози, с изключение на напитки

Напитки на млечна основа и подобни про 200 mg/100 g
дукти, предназначени за малки деца
Преработени храни на зърнена основа и дет
ски храни за кърмачета и малки деца по сми
съла на определението в Регламент (ЕС)
№ 609/2013
Храни, предназначени за употреба при интен
зивно мускулно натоварване, особено при
спортисти

L 23/9

Храни с обозначение за отсъствие или за на
малено съдържание на глутен в съответствие с
изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 828/2014 на Комисията

Условия, при които новата храна може да се употребява
Посочена категория храни

Допълнителни специфични изисквания за етикети
ране

Други изиск
вания
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Разрешена нова храна

Максимални нива на DHA

BG

Храни за специални медицински цели по сми В съответствие със специалните хранителни
съла на определението в Регламент (ЕС) потребности на лицата, за които са предназна
№ 609/2013
чени продуктите
Хлебни изделия (хляб, хлебчета и сладки 200 mg/100 g
бисквити)
Зърнени блокчета

500 mg/100 g

Мазнини за готвене

360 mg/100 g

Плодово/зеленчуково пюре

100 mg/100 g

Официален вестник на Европейския съюз

Безалкохолни напитки (включително аналози 80 mg/100 ml
на млечни напитки и напитки на млечна ос
нова)
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/110 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
за разрешаване на разширяването на употребата на масло от семена на Allanblackia като нова
храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно
новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и
по-специално член 12 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза,
могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на
Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на разрешените новите храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да представи проект на акт за
изпълнение за разрешаване на пускането на пазара на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на
Съюза.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (3) и с оглед на становището на
Европейския орган за безопасност на храните („Органът“) (4) с Решение 2008/559/ЕО на Комисията (5) беше
разрешено пускането на пазара на растително масло от семена на Allanblackia като нова храна за употреба в жълти
масла за мазане и в продукти за мазане на сметанова основа.

(5)

На 22 септември 2014 г. дружеството Unilever NV/Unilever PLC подаде заявление до компетентния орган на
Нидерландия в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 за разширяване на употребата и увеличаване на
нивата на употреба на маслото от семена на Allanblackia. В заявлението беше поискано разширяване на употребата
на масло от семена на Allanblackia, за да обхваща допълнителна категория храни, а именно — смеси от растителни
масла и мляко, както и увеличаване на максималните нива на употреба на масло от семена на Allanblackia за
категориите храни, които вече са разрешени с Решение 2008/559/ЕО. Освен това в заявлението бе поискана
промяна на спецификацията на маслото от семена на Allanblackia, по-специално опростяване на указването на
малки количества наситени мастни киселини, както следва: обединяване на лауриновата, миристиновата и
палмитиновата киселина в един комбиниран параметър (C12:0 – C14:0 – C16:0); неуказване на малки количества
(под 1 %) палмитолеинова и арахинова киселина и указване на полиненаситени мастни киселини; неуказване на
йодното число; увеличаване на максимално допустимите граници за трансмастни киселини (от ≤ 0,5 % на ≤ 1 %);
увеличаване на максимално допустимите граници за пероксидното число (от ≤ 0,8 на ≤ 1,0 meq/kg); увеличаване
на максимално допустимите граници за неосапуняемите вещества (от ≤ 0,1 % на ≤ 1 %). Органът няма опасения
във връзка с безопасността по отношение на предложените промени на параметрите на спецификацията.

(6)

На 13 декември 2017 г. компетентният орган на Нидерландия изготви своя доклад за първоначална оценка. В
него той стигна до заключението, че разширяването на употребата и увеличаването на максималните нива на
употреба на маслото от семена на Allanblackia, както и промените в спецификацията на маслото от семена на
Allanblackia отговарят на критериите за нови храни, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(1) ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в
съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г.,
стр. 72).
(3) Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки
(ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).
(4) Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии, 2007 г. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream
based spreads (Безопасност на маслото от семена на Allanblackia за употреба в жълти масла за мазане и в продукти за мазане на сметанова
основа, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2007, 580, стр. 1—10.
5
( ) Решение 2008/559/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на растително масло от семена на
Аllanblackia като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180,
9.7.2008 г., стр. 20).
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(7)

В съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 всяко заявление за пускане на нова храна на
пазара в рамките на Съюза, подадено до държава членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 и по
което не е взето окончателно решение преди 1 януари 2018 г., се разглежда като заявление, подадено съгласно
Регламент (ЕС) 2015/2283.

(8)

Макар заявлението за разширяване на употребата на масло от семена на Allanblackia да е подадено до държава
членка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, то отговаря и на изискванията съгласно Регламент
(ЕС) 2015/2283.

(9)

В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на 25 април 2018 г. Комисията се консултира
с Органа и помоли за предоставяне на научно становище след извършване на оценка за маслото от семена на
Allanblackia като нова храна.

(10)

На 27 юни 2018 г. Органът прие научното становище относно безопасността на маслото от семена на Allanblackia
за разширена употреба в смеси от растителни масла и масло, в жълти масла за мазане и в продукти за мазане на
сметанова основа до 30 тегловни % (6), както бе поискано от заявителя. Становището е в съответствие с
изискванията по член 11 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Смесите от растителни масла и мляко попадат в
категорията храни: млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки.

(11)

В становището на Органа се излагат достатъчно аргументи в полза на това, че маслото от семена на Allanblackia с
изменената спецификация, при предложените видове и нива на употреба изпълнява условията на член 12,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Вписването за веществото масло от семена на Allanblackia в списъка на Съюза с разрешени нови храни, изготвен
съгласно Регламент (ЕС) 2017/2470, се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.
2.
Вписването в списъка на Съюза, посочено в параграф 1, включва условията за употреба и изискванията за
етикетиране, определени в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(6) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(8):5362.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:
1) Вписването за „Масло от семена на Allanblackia“ в таблица 1 (Разрешени нови храни) се заменя със следното:
Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания
BG

„Масло от семена на
Allanblackia

Посочена категория храни

Максимални нива

Жълти мазнини за мазане и продукти за мазане на
сметанова основа

30 g/100 g

Смеси от растителни масла (*) и мляко (попадащи в
категорията храни: млечни аналози, включително
сметани на немлечна основа за напитки)

30 g/100 g

Означението на новата храна при етикетиране на хра
нителните продукти, в които се съдържа, е “масло от
семена на Allanblackia„.“

2) Вписването за „Масло от семена на Allanblackia“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:
Разрешена нова храна

„Масло от семена на
Allanblackia

Спецификации

Описание/определение:
Маслото от семена на Allanblackia се получава от семената на следните видове Allanblackia: A. floribunda (синоним на A. parviflora) и A. stuhlmannii.
Съдържание на мастните киселини (в % от общото съдържание на мастните киселини):
Лауринова киселина — Миристинова киселина — Палмитинова киселина (C12:0 – C14:0 – C16:0): сумата на тези киселини < 4,0 %
Стеаринова киселина (C18:0): 45—58 %
Олеинова киселина (C18:1): 40—51 %

Официален вестник на Европейския съюз

(*) С изключение на маслинови масла и маслинови масла от маслиново кюспе съгласно опре
делението в част VIII на приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Полиненаситени мастни киселини: < 2 %
Характеристики:
Свободни мастни киселини: максимум 0,1 % от общото съдържание на мастни киселини
Трансмастни киселини: максимум 1,0 % от общото съдържание на мастни киселини
Пероксидно число: максимум 1,0 meq/kg
Неосапуняеми вещества: максимум 1,0 % (w/w) от маслото
Осапунително число: 185 – 198 mg KOH/g“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/111 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
за разрешаване на употребата на екстракт от хмел (Humulus lupulus L. flos) като фуражна добавка
за отбити прасенца, свине за угояване и свине с по-малко стопанско значение, отбити и за
угояване
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
добавки за използване при храненето на животните, и по-специално член 9, параграф 2 от него (1),
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при
храненето на животните.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата
на екстракт от хмел (Humulus lupulus L. flos) като фуражна добавка за всички видове животни. Заявлението бе
придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент. Заявителят
поиска добавката да се класифицира в категорията „сензорни добавки“.

(3)

В становището си от 3 октомври 2018 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че
при предложените условия на употреба екстрактът от хмел (Humulus lupulus L. flos) не се отразява неблагоприятно
върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът стигна до заключението, че
изследването за поносимост, извършено върху отбити прасенца, показва, че добавката е безвредна за предложената
доза от 50 mg/kg пълноценен фураж, и че то може да се екстраполира за свине за угояване и подрастващи прасета
с по-малко стопанско значение, отбити и за угояване. Поради това употребата на екстракт от хмел като фуражна
добавка следва да бъде разрешена само за посочените видове и категории. Органът заключи също така, че не е
необходимо допълнително доказване на ефикасността, тъй като отглежданият хмел и екстрактите от него са
общопризнати по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била
същата като в храните. Поради това посоченото заключение може да се екстраполира за фуражи.

(4)

Освен това Органът отбеляза, че добавката може да е респираторен и кожен сенсибилизатор за потребителите и
съдържа редица съединения, за които е известно, че при чувствителни лица причиняват алергични реакции.
Поради това следва да се вземат съответните предпазни мерки.

(5)

Органът не сметна, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също
така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната
лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на добавката беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за
издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена
съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Като взе предвид нивото на употреба, предложено от заявителя, Органът счете, че предложеното максимално ниво
на употреба е безопасно. За целите на официалния контрол по хранителната верига препоръчителното максимално
съдържание на активното вещество следва да бъде посочено върху етикета на фуражната добавка и смесването с
фуража следва да се извършва посредством премикси.

(8)

Фактът, че употребата на разглежданите вещества във вода за пиене не е разрешена, не следва да изключва
употребата им в комбинирани фуражи, които се приемат с вода.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(10):5462.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешаване
Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „сензорни добавки“
и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражна добавка при храненето на животните, при спазване
на условията, определени в същото приложение.
Член 2
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Наимено
вание на
притежа
теля на
разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание,
метод за анализ

Вид или категория
на животните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

mg/kg пълноценен фураж
със съдържание на влага
12 %

Други разпоредби

Срок на
валидност на
разрешението

1. Добавката се смесва с фуража
под формата на премикс.

14 февруари
2029 г.

BG

Идентифи
кационен
номер на
добавката

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“
2b233

—

Състав на добавката

— Отбити
прасенца и
Препарат от екстракт от Humulus
свине за
lupulus L. Flos, извлечен чрез свръх
угояване
критичен въглероден диоксид, впос
ледствие третиран с калиев хидрок — Видове свине
сид, за да се получат калиеви соли
с по-малко
от бета-горчивите киселини, и раз
стопанско
творен в пропиленгликол.
значение,
отбити и за
Спецификациите на добавката са:
угояване
— Бета-горчиви киселини: 40 ±
1,5 %
— Алфа-горчиви киселини: 0,4 ±
0,3 %
— Хмелови масла: 1,5 ± 0,3 %

—

—

—

2. В упътването за употреба на
добавката и премиксите се
посочват условията на съхра
нение и устойчивостта при
топлинна обработка.
3. Върху етикета на добавката и
на премиксите се посочва
следното:
„Препоръчително максимално
съдържание на добавката в
пълноценния фураж със съ
държание на влага 12 %:
50 mg/kg“.

Официален вестник на Европейския съюз

Екстракт от
хмел
(съцветия),
богат на
бета-горчиви
киселини

— Пропиленгликол: 20 ± 15 %
— Влажност < 8 %
— Пепел: 10 ± 2 %
— Други смоли: 25 ± 8 %
— 8-пренилнарингенин < 500 mg/
kg
— Ксантохумол < 500 mg/kg
25.1.2019 г.

— 2-метил-2-бутен-2-ол < 10 mg/
kg

Наимено
вание на
притежа
теля на
разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание,
метод за анализ

Цветя от Humulus lupulus L. flos
(съцветия), гранулирани и подло
жени на по-нататъшна екстракция
със свръхкритичен въглероден диок
сид
Течно вискозно състояние

Номер на Съвета на Европа (CoE №):
233
Метод за анализ (1)
За количествено определяне на бетагорчивите киселини на хмела във
фуражната добавка:

Максимално
съдържание

mg/kg пълноценен фураж
със съдържание на влага
12 %

Други разпоредби

4. За потребителите на добав
ката и премиксите стопан
ските субекти в областта на
фуражите установяват проце
дури за безопасна работа и
организационни мерки за
преодоляване на потенциал
ните рискове при вдишване,
контакт с кожата или с очите.
Когато тези рискове не могат
да бъдат отстранени или све
дени до минимум чрез споме
натите процедури и мерки,
добавката и премиксите се из
ползват с лични предпазни
средства, включително пред
пазна дихателна маска, пред
пазни очила и ръкавици.

— високоефективна течна хромато
графия с обърната фаза с УВ де
тектор (HPLC-UV) — метод 7.7
по Европейската пивоварна кон
венция, валидиран с междулабо
раторно изпитване

Срок на
валидност на
разрешението

Официален вестник на Европейския съюз

CAS №: 8060-28-4

Минимално
съдържание

BG

Характеристика на активното ве
щество

Вид или категория
на животните

Макси
мална
възраст

25.1.2019 г.

Идентифи
кационен
номер на
добавката

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/112 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за тридесет и първата
частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/2080
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната
интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 32 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) беше открита тръжна процедура за продажбата на
обезмаслено мляко на прах.

(2)

Предвид офертите, получени за тридесет и първата частична покана за участие в търг, следва да се определи
минимална продажна цена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за
общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За тридесет и първата частична покана за участие в търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на
тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 2016/2080, по отношение на която срокът за представяне на офертите
изтече на 22 януари 2019 г., минималната продажна цена е 158,50 EUR/100 kg.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на
обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/113 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 7 декември 2018 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари
(ЕЦБ/2018/33)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и поспециално член 5 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа
информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,
след консултация с Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48) (2) отчетните единици
трябва да отчитат статистически данни, за да може Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да изготвя
статистически данни за паричния пазар в евро при изпълнението на задачите си.

(2)

С цел да се осигурят висококачествени статистически данни за паричния пазар в евро, е необходимо да се изменят
някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). По-специално, важно е да се гарантира, че
всяка отчетна единица отчита на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна
банка (НЦБ) всички сделки, сключени между отчетната единица и финансовите предприятия (с изключение на
централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление и някои нефинансови
предприятия. Освен това е необходимо да се гарантира, че разширената задължителна употреба на идентифика
ционния код на правния субект (LEI) при отчитането на статистически данни в Съюза ще бъде от полза за
събирането на данни.

(3)

Тъй като е важно да се гарантира наличието на навременни статистически данни за паричния пазар в евро, е
необходимо също така да се хармонизират и засилят задълженията на отчетните единици във връзка с
навременното предаване на информация на НЦБ или на ЕЦБ.

(4)

Следва да се вземат предпазни мерки, за да се гарантира, че отчетните единици събират, съставят и предават
статистическата информация по начин, по който се защитава интегритетът ѝ. По-специално, важно е да се
подчертае, че получаваната от НЦБ или ЕЦБ статистическа информация следва да е безпристрастна, т.е. неутрално
представяне на наблюдаемите сделки, които отчетната единица сключва с несвързани лица, обективна и надеждна,
за да се спазят общите принципи в Обществения ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската
статистика (3). Освен това отчетните единици следва да гарантират, че грешките в отчетената статистическа
информация се коригират и съобщават на ЕЦБ и на съответната НЦБ на най-ранната възможна дата.

(5)

Прилагането на тези разпоредби ще гарантира, че ЕСЦБ разполага с по-навременна, пълна, подробна, хармони
зирана и надеждна статистическа информация за паричния пазар в евро, с което ще се създадат условия за позадълбочен анализ на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това събраните данни могат да се
използват за разработването и администрирането на овърнайт лихвен процент за необезпечени сделки в евро.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) следва да бъде съответно изменен,

(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
(2) Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 г. относно статистиката на паричните пазари
(ЕЦБ/2014/48) (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97).
(3) Достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изменения
Регламент (ЕС) № 1333/2014 (EЦБ/2014/48) се изменя, както следва:
1. Член 1 се изменя, както следва:
а) вмъква се следната точка 5а:
„5а. „финансови предприятия“ са институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на финансови услуги, както е предвидено в прерабо
тената Европейска система от сметки (ЕСС 2010) съгласно Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (*);
(*) Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската
система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).“;
б) точки 3—5 се заличават;
в) точка 9 се заменя със следното:
„9. „статистически данни за паричния пазар“ са статистическите данни, свързани с обезпечените сделки, необезпе
чените сделки и деривативните сделки с инструменти на паричния пазар, сключени през съответния отчетен
период между отчетни единици и финансови корпорации (с изключение на централните банки, когато сделката
не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката
„Базел III за КЛП“, като не се включват вътрешногруповите сделки;“
г) точка 14 се заменя със следното:
„14. „референтна съвкупност от отчетни единици“ са ПФИ, резиденти в еврозоната, с изключение на централните
банки и ФПП, които приемат деноминирани в евро депозити и/или емитират други дългови инструменти,
и/или предоставят деноминирани в евро кредити, както е посочено в приложение I, II или III, от/на други
финансови предприятия, държавно управление или нефинансови предприятия;“
д) вмъква се следната точка 20а:
„20а. „кредитна институция“ има същия смисъл, както е определено в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*);
(*) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).“;
е) точка 25 се заменя със следното:
„25. „овърнайт индекс суап“ или „ОИС“ е лихвен суап, при който периодичният плаващ лихвен процент е равен на
средната геометрична стойност на овърнайт лихвения процент (или овърнайт лихвен индекс) през определен
период от време. Окончателното плащане се изчислява, като разликата между фиксирания лихвен процент и
натрупания овърнайт лихвен процент, отчетена по време на действието на ОИС, се прилага към номиналната
стойност на сделката;“.
2. Член 3 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
За целите на редовното изготвяне на статистически данни за паричния пазар отчетните единици отчитат
ежедневна статистическа информация относно инструментите на паричния пазар на НЦБ на държавата членка, в
която са резиденти, на консолидирана основа, включително за всички техни клонове в Съюза или в ЕАСТ.
Изискваната статистическа информация е посочена в приложения I, II и III. Отчетните единици отчитат изискваната
статистическа информация в съответствие с минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия,
ревизии и интегритет на данните, предвидени в приложение IV. НЦБ предава статистическата информация, която
получава от отчетните единици, на ЕЦБ в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент.“;
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б) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност във връзка с инструментите на паричния пазар, които
отчетните единици следва да спазват. Тези правила за отчетност осигуряват предоставянето на необходимата
статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнението на предвидените в
приложение IV минимални стандарти.“;
в) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност, които допълнителните отчетни единици следва да спазват,
в съответствие с националните си изисквания за статистическа отчетност. НЦБ гарантират, че съгласно
националните правила за отчетност допълнителните отчетни единици трябва да изпълняват изисквания, които са
еквивалентни на членове 6—8, член 10, параграф 3 и членове 11 и 12 от настоящия регламент. НЦБ гарантират,
че с тези правила за отчетност се осигуряват предоставянето на необходимата статистическа информация и
извършването на точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение IV минимални стандарти.“
3. Член 4 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
В случай че съгласно член 3, параграф 3 дадена НЦБ вземе решение, че отчетните единици отчитат пряко на
ЕЦБ статистическата информация, посочена в приложения I, II и III, отчетните единици предават тази информация
на ЕЦБ веднъж дневно между 18.00 ч. на датата на извършване на сделката и 7.00 ч. централноевропейско
врем (*) на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката.
(*) Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.“;
б) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
В случаите извън параграф 1 НЦБ предават посочената в приложения I, II и III ежедневна статистическа
информация относно паричния пазар, която получават от отчетните единици, определени съгласно член 2,
параграфи 2, 3 и 4, или от допълнителните отчетни единици, определени съгласно член 2, параграф 6, на ЕЦБ
веднъж дневно преди 7.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на
извършване на сделката.“;
в) добавя се следният параграф 5:
„5.
Когато се преценява дали дадена отчетна единица е изпълнила изискванията на настоящия член,
нарушението на който и да е от минималните стандарти за предаване, посочени в приложение IV, параграф 1,
подточки i) и ii), ще се счита за случай на неизпълнение на един и същ вид изискване за отчетност за целите на
установяването на неизпълнение на рамката на ЕЦБ за неизпълнение на статистически изисквания.“
4. Член 5 се заличава.
5. Приложение I към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение I към настоящия
регламент.
6. Приложение II към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение II към настоящия
регламент.
7. Приложение III към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение III към настоящия
регламент.
8. Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с текста на приложение IV към
настоящия регламент.

Член 2
Заключителни разпоредби
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от 15 март 2019 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки
в съответствие с Договорите.
Съставено във Франкфурт на Майн на 7 декември 2018 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

25.1.2019 г.

25.1.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с обезпечените сделки
ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка
(НЦБ) всички споразумения за обратно изкупуване и сделки, сключени по силата на тях, включително тристранните репо
сделки, които са деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж,
ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), между отчетната единица и финансови предприятия (с изключение на
централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на
едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“. Изключват се вътрешногруповите сделки.

ЧАСТ 2
ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката (*), които подлежат на отчитане за всяка сделка:

Поле

Описание на данните

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е
нова сделка или изменение, отмяна или
корекция на вече отчетена сделка.

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е
новация.

Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Уникален
сделката

идентификатор

на Уникалният код, по който може да се от Отчитането по това поле е необходимо,
крие сделката в съответния пазарен сег ако има данни.
мент.

Собствена
сделката

идентификация

на Уникалният вътрешен идентификатор на
сделката, използван от отчетната единица
за всяка сделка. Собствената идентифика
цията на сделката е уникална за всяка
сделка, отчетена за всеки сегмент на па
ричния пазар и за всяка отчетна единица.

Собствена идентификация
свързаната сделка

на Уникалният вътрешен идентификатор на Отчитането по това поле е задължи
сделката, използван от отчетната единица телно, ако е приложимо.
за първоначалната сделка, която след това
е била новирана.

Собствена за контрагента иден Собствена идентификация на сделката, с Отчитането по това поле е необходимо,
тификация на сделката
която контрагентът на отчетната единица ако има данни.
обозначава същата сделка.
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Поле

Описание на данните

25.1.2019 г.
Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за раз Идентификационният код на правния
познаването на контрагента на отчетната субект (LEI) трябва да се използва при
всички обстоятелства, в които контра
единица за отчетената сделка.
гентът е обозначен с такъв идентифика
тор. Секторът и местонахождението на
контрагента трябва да се отчетат, ако
няма идентификационен код на прав
ния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контра Задължителен, ако не е предоставена
гента.
идентификацията на контрагента.

Местонахождение
гента

на

контра Кодът на държавата съгласно Междуна Задължителен, ако не е предоставена
родната организация по стандартизация идентификацията на контрагента.
(ISO), в която е учреден контрагентът.

Идентификация на посредника Идентификаторът на контрагента за по Отчитането на данни по това поле е
средника по тристранна репо сделка.
необходимо за тристранните репо
по тристранна репо сделка
сделки.
Идентификационният код на правния
субект (LEI) трябва да се използва във
всички случаи, в които посредникът е
обозначен с такъв идентификатор.
Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият
период, за които се отнасят данните за
сделката във файла.

Електронно отбелязване на часа Часът, в който сделката е сключена или
записана.
Дата на извършване на сделката Датата, на която страните сключват фи
нансовата сделка.
Дата на сетълмент

Датата, на която паричните средства за В случай на удължаването на дей
пръв път са разменени срещу актива съ ствието на отворените репо сделки това
гласно договореното.
е датата, на която се извършва сетъл
ментът му, дори ако е нямало размяна
на парични средства.

Падеж

Датата на обратното изкупуване, т.е. да
тата, на която паричните средства трябва
да се върнат или получат срещу актива,
който е даден или получен като обезпече
ние.

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е
извършена с цел вземането на заем или
даването в заем на парични средства.

Номинална стойност на сделката Първоначално взетата или дадена в заем
сума в евро.
Вид лихвен процент

Обозначава дали инструментът е с фикси
ран или плаващ лихвен процент.

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответс Отчитането на данни по това поле е
твие с лихвената конвенция ACT/360, по необходимо само за инструментите с
който е сключено споразумението за фиксиран лихвен процент.
обратно изкупуване и по който се олих
вяват дадените в заем парични средства.
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Референтен лихвен индекс

Международният идентификационен но Отчитането на данни по това поле е
мер за ценни книжа (ISIN код) на базовия необходимо само за инструментите с
референтен лихвен процент, въз основа на плаващ лихвен процент.
който се изчисляват периодичните лих
вени плащания.

Спред в базисни пунктове

Броят базисни пунктове, които се при Отчитането на данни по това поле е
бавят към (ако са положителни) или се необходимо само за инструментите с
приспадат от (ако са отрицателни) базис плаващ лихвен процент.
ния референтен лихвен процент, за да се
изчисли действителният лихвен процент,
приложим за определен период, при еми
тирането на инструмента с плаващ лихвен
процент.

ISIN код на обезпечението

ISIN кодът на актива, даден като обезпе Отчитането на данни по това поле е по
чение.
избор за тристранните споразумения за
обратно изкупуване, които не са склю
чени срещу кошница от ценни книжа,
за който съществува генеричен ISIN, и
за видовете обезпечения, за които няма
ISIN код.
Когато не е предоставен ISIN кодът на
актива, даден като обезпечение, трябва
да се предоставят видът обезпечение,
секторът – емитент на обезпечението и
пулът от обезпечения.

Пул от обезпечения

Посочва дали активът, даден като обезпе
чение, представлява пул от обезпечения.

Вид обезпечение

Обозначава класа активи, дадени като Задължително, ако не е предоставен
обезпечение.
ISIN кодът на обезпечението.

Сектор на емитента на обезпече Институционалният сектор на емитента Задължително, ако не е предоставен
нието
на обезпечението.
ISIN кодът на обезпечението.
Обозначение
обезпечения

на

специалните Обозначава всички споразумения за Предоставя се само ако е приложимо за
обратно изкупуване, сключени срещу пре отчетната единица.
доставянето на общи обезпечения, както
и тези, сключени срещу предоставянето
на специални обезпечения.

Номинална стойност на обезпе Номиналната стойност в евро на акти По избор за тристранните репо сделки
чението
вите, дадени като обезпечение.
и за други сделки, при които дадените
като обезпечение активи не са иденти
фицирани посредством ISIN код.
Дисконтиране на обезпеченията

Мярка за контрол на риска, прилагана
спрямо базовите обезпечения, при която
стойността им се изчислява, като пазар
ната стойност на активите се намали с
определен процент (дисконтиране).

Отчитането на данни по това поле е
необходимо за сделките, обезпечени
само с едно обезпечение; в останалите
случаи e по избор.

2. Праг на същественост
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови
предприятия „на едро“ съгласно Рамката Базел III за КЛП (**).
(*) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са
публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.
(**) Вж. „Базел III: Коефициентът на ликвидно покритие и инструментите за наблюдение на ликвидния риск“, Базелски
комитет за банков надзор, януари 2013 г., стр. 23—27, текстът е публикуван на уебсайта на Банката за
международни разплащания www.bis.org.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с необезпечените сделки
ЧАСТ 1
ВИД ИНСТРУМЕНТ

1. Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка
(НЦБ):
а) всички деноминирани в евро кредити с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж,
ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмента), които отчетната единица е получила чрез описаните в таблицата
по-долу инструменти от финансови предприятия (с изключение на централните банки, когато сделката не е с
инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за
КЛП“;
б) всички деноминирани в евро сделки за отпускане на кредит на други кредитни институции с матуритет до и
включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмент)
посредством необезпечени депозити, кол депозитни сметки или покупката от кредитните институции — емитенти
на търговски ценни книжа, депозитни сертификати, облигации с плаващ лихвен процент и други дългови ценни
книжа с матуритет до една година.
За целите на параграф 1, букви а) и б) по-горе вътрешногруповите сделки се изключват.
2. Таблицата по-долу съдържа подробно стандартно описание на категориите инструменти за сделките, за които
отчетните единици трябва да отчитат данни на ЕЦБ. Ако от отчетните единици се изисква да отчитат сделките на
тяхната НЦБ, съответната НЦБ следва да транспонира описанието на тези категории инструменти на национално
равнище в съответствие с настоящия регламент.
Вид инструмент

Описание

Депозити

Необезпечени лихвоносни депозити (включително кол депозитни сметки, но с из
ключение на текущите сметки), които са договорени за ползване след предизвестие
или са с матуритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на се
тълмент, и които са приети (получени заеми) или направени (предоставени заеми)
от отчетната единица.

Кол депозитна сметка

Парични сметки с промени на приложимите лихвени проценти всеки ден, които по
раждат лихвени плащания или изчисления на редовни интервали, с период на пре
дизвестие за теглене на пари.
Спестовна сметка с период на предизвестие за теглене на пари.

Депозитен сертификат

Дългов инструмент с фиксиран лихвен процент в прехвърляема или непрехвърляема
форма, емитиран от ПФИ, който дава право на титуляря на определен фиксиран
лихвен процент за определен срок, ненадхвърлящ една година, т.е. до 397 дни след
датата на сетълмент, който е или лихвоносен, или сконтиран.

Търговска ценна книга

Необезпечен дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е с матуритет от не по
вече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е или лихвоносен,
или сконтиран.

Обезпечени с активи търговски Дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който е лихвоносен или сконтиран, има ма
туритет от не повече от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, и е
ценни книжа
обезпечен по някакъв начин.
Облигация с плаващ лихвен Дългов инструмент, при който периодичните лихвени плащания се изчисляват въз
процент
основа на стойността, т.е. чрез определянето на базов референтен лихвен процент
като европейския междубанков лихвен процент (EURIBOR) на предварително опре
делени дати, известни като дати на фиксиране, и който е с матуритет от не повече
от една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент.
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Описание

дългови Несубординирани ценни книжа, различни от капиталови инструменти, с матуритет
до една година, т.е. до 397 дни след датата на сетълмент, емитирани от отчетни
единици, които обикновено са прехвърлими инструменти, търгувани на вторичните
пазари, или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не да
ват на титуляря им право на собственост върху емитиращата институция. Тази пози
ция включва:
а) ценни книжа, които предоставят на титуляря им безусловно право на фиксиран
или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или опре
делена фиксирана сума, платими на конкретна дата (или дати) или чието изпла
щане започва от определена към момента на емитирането дата;
б) непрехвърлими инструменти, емитирани от отчетни единици, които впослед
ствие стават прехвърлими и следва да се прекласифицират като „дългови ценни
книжа“.

ЧАСТ 2
ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката (*) които подлежат на отчитане за всяка сделка:

Поле

Описание на данните

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е
нова сделка или изменение, отмяна или
корекция на вече отчетена сделка.

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е
новация.

Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и допълнителни характеристики

Уникален
сделката

идентификатор

на Уникалният код, по който може да се от Отчитането по това поле е необходимо,
крие сделката в съответния пазарен сег ако има данни.
мент.

Собствена
сделката

идентификация

на Уникалният вътрешен идентификатор на
сделката, използван от отчетната единица
за всяка сделка. Собствената идентифика
ция на сделката е уникална за всяка
сделка, отчетена за всеки сегмент на па
ричния пазар и за всяка отчетна единица.

Собствена идентификация
свързаната сделка

на Уникалният вътрешен идентификатор на Отчитането по това поле е задължи
сделката, използван от отчетната единица телно, ако е приложимо.
за първоначалната сделка, която след това
е била новирана.

Собствена за контрагента иден Собствена идентификация на сделката, с Отчитането по това поле е необходимо,
тификация на сделката
която контрагентът на отчетната единица ако има данни.
обозначава същата сделка.
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и допълнителни характеристики

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за раз Идентификационният код на правния
познаването на контрагента на отчетната субект (LEI) трябва да се използва при
единица за отчетената сделка.
всички обстоятелства, в които контра
гентът е обозначен с такъв идентифика
тор. Секторът и местонахождението на
контрагента трябва да се отчетат, ако
няма идентификационен код на прав
ния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контра Задължителен, ако не е предоставена
гента.
идентификацията на контрагента.

Местонахождение
гента
Отчетна дата

на

контра Кодът на държавата съгласно Междуна Задължителен, ако не е предоставена
родната организация по стандартизация идентификацията на контрагента.
(ISO), в която е учреден контрагентът.
Началната и крайната дата и времевият
период, за които се отнасят данните за
сделката във файла.

Електронно отбелязване на часа Часът, в който сделката е сключена или
записана.
Дата на извършване на сделката Датата, на която страните сключват отче
тената финансовата сделка.
Дата на сетълмент

Датата, на която контрагентите си раз
менят паричната сума или на която се из
вършва сетълмент на покупката или про
дажбата на дълговия инструмент.

Падеж

Датата, на която кредитополучателят
трябва да върне дължимата парична сума
на кредитодателя или на която настъпва
падежът на дълговия инструмент и по
него се дължи обратно плащане.

Вид инструмент

Инструментът, чрез който се получава
или дава кредит.

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали сделката
представлява вземане на заем на парични
средства или даване в заем на парични
средства.

За всички кол депозитни сметки и
други необезпечени сделки за получа
ване или вземане на кредит, договорен
за ползване след предизвестие, датата,
на която срокът на депозита е удължен
(т.е. на която е трябвало да бъде вър
нат, ако беше упражнена опцията за
купуване и срокът му не беше удъл
жен).

Номинална стойност на сделката Паричната сума в евро, която е дадена
или взета на заем по депозити. За дълго
вите ценни книжа това е номиналната
стойност на емитираната/купената ценна
книга.
Цена на сделката

Мръсната цена (т.е. цената, в която е Отчита се като 100 за необезпечените
включена натрупаната лихва), на която депозити.
ценната книга е емитирана или търгувана
в процентни пунктове.

Вид лихвен процент

Обозначава дали инструментът е с фикси
ран или плаващ лихвен процент.
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и допълнителни характеристики

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответс Отчитането на данни по това поле е
твие с лихвената конвенция ACT/360, по необходимо само за инструментите с
който е сключен депозитът и по който се фиксиран лихвен процент.
олихвяват дадените в заем парични сред
ства. За дълговите инструменти това е
действителният лихвен процент, изразен в
съответствие с лихвената конвенция ACT/
360, по който инструментът е емитиран
или купен.

Референтен лихвен индекс

Международният идентификационен но Отчитането на данни по това поле е
мер за ценни книжа (ISIN код) на базовия необходимо само за инструментите с
референтен лихвен процент, въз основа на плаващ лихвен процент.
който се изчисляват периодичните лих
вени плащания.

Спред в базисни пунктове

Броят базисни пунктове, които се при Отчитането на данни по това поле е
бавят към (ако са положителни) или се необходимо само за инструментите с
приспадат от (ако са отрицателни) рефе плаващ лихвен процент.
рентния лихвен индекс, за да се изчисли
действителният лихвен процент, прило
жим за определен период, при емитира
нето на инструмента с плаващ лихвен
процент.

Опция за купуване или опция за Обозначава дали инструментът е с опция Отчитането на данни по това поле е
продаване
за купуване или опция за продаване.
необходимо само за инструментите с
опция за купуване или опция за прода
ване.
Първа дата на опцията за купу Първата дата, на която може да бъде Отчитането на данни по това поле е
ване/продаване
упражнена опцията за купуване или про необходимо само за инструментите с
опция за купуване или продаване,
даване.
която може да бъде упражнена на една
или повече предварително определени
дати.
Срок на предизвестието за оп Броят календарни дни, които титулярят/
цията за купуване/продаване
емитентът на инструмента ще даде на
емитента/титуляря на инструмента, преди
да упражни опцията за продаване/купу
ване.

Отчитането на данни по това поле е
необходимо само за инструментите/
сделките със срок на предизвестието за
опцията за купуване/продаване и за де
позитите, договорени за ползване с
предварително уговорен срок на пре
дизвестие.

2. Праг на същественост
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови
предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.
(*) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са
публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с дериватните сделки
ЧАСТ 1
ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка
(НЦБ):
а) всички валутни суап сделки, при които се купува/продава спот евро в замяна на чуждестранна валута и впоследствие
еврото се продава или купува обратно на форуърдна дата по предварително договорен форуърден валутен курс с
матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на
сетълмента на спот рамото на валутната суап сделка), сключени между отчетната единица и финансови предприятия (с
изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови
предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“;
б) овърнайт индекс суап (ОИС) сделки, деноминирани в евро, между отчетната единица и финансови предприятия (с
изключение на централните банки, когато сделката не е с инвестиционна цел), държавно управление или нефинансови
предприятия „на едро“ съгласно Рамката Базел III за КЛП.
За целите на букви а) и б) по-горе вътрешногруповите сделки се изключват.
ЧАСТ 2
ВИД ДАННИ

1. Вид данни за сделката (*), които подлежат на отчитане за всяка сделка, която е валутен суап:

Поле

Описание на данните

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е
нова сделка или изменение, отмяна или
корекция на вече отчетена сделка.

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е
новация.

Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Уникален
сделката

идентификатор

на Уникалният код, по който може да се от Отчитането по това поле е необходимо,
крие сделката в съответния пазарен сег ако има данни.
мент.

Собствена
сделката

идентификация

на Уникалният вътрешен идентификатор на
сделката, използван от отчетната единица
за всяка сделка. Собствената идентифика
ция на сделката е уникална за всяка
сделка, отчетена за всеки сегмент на па
ричния пазар и за всяка отчетна единица.

Собствена идентификация
свързаната сделка

на Уникалният вътрешен идентификатор на Отчитането по това поле е задължи
сделката, използван от отчетната единица телно, ако е приложимо.
за първоначалната сделка, която след това
е била новирана.

Собствена за контрагента иден Собствена идентификация на сделката, с Отчитането по това поле е необходимо,
тификация на сделката
която контрагентът на отчетната единица ако има данни.
обозначава същата сделка.
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за раз Идентификационният код на правния
познаването на контрагента на отчетната субект (LEI) трябва да се използва при
единица за отчетената сделка.
всички обстоятелства, в които контра
гентът е обозначен с такъв идентифика
тор. Секторът и местонахождението на
контрагента трябва да се отчетат, ако
няма идентификационен код на прав
ния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контра Задължителен, ако не е предоставена
гента.
идентификацията на контрагента.

Местонахождение
гента

на

контра Кодът на държавата съгласно Междуна Задължителен, ако не е предоставена
родната организация по стандартизация идентификацията на контрагента.
(ISO), в която е учреден контрагентът.

Отчетна дата

Началната и крайната дата и времевият
период, за които се отнасят данните за
сделката във файла.

Електронно отбелязване на часа Часът, в който сделката е сключена или
записана.
Дата на извършване на сделката Датата, на която страните сключват отче
тената финансовата сделка.
Дата на спот вальора

Датата, на която едната страна продава на
другата страна определена сума от опре
делена валута в замяна на плащането на
договорена сума от друга определена ва
лута по договорен валутен курс, известен
като спот валутен курс.

Падеж

Датата, на която се прекратява действието
на валутната суап сделка и валутата, про
дадена на датата на спот вальора, се изку
пува обратно.

Вид валутна сделка

С този атрибут се посочва дали сумата в
евро, отчетена по номиналната стойност
на сделката, е купена или продадена на
датата на спот вальора.
Отчитането на този атрибут следва да се
отнася за спот сделки с евро, т.е. дали
еврото се купува или продава на датата
на спот вальора.

Номинална стойност на сделката Номиналната стойност в евро на валутния
суап.
Код на чуждестранната валута

Международният трицифрен ISO код на
валутата, която е купена/продадена в за
мяна на евро.

Спот валутен курс

Валутният курс на еврото спрямо чужде
странната валута, приложим към първото
рамо на валутната суап сделка.
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Валутни форуърдни пунктове
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Разликата между форуърден валутен курс
и спот валутен курс, изразена в базисни
пунктове, котирана в съответствие с прео
бладаващите пазарни правила за съответ
ната валутна двойка.

2. Вид данни за сделките ОИС, които подлежат на отчитане за всяка сделка
Поле

Описание на данните

Статус на отчетената сделка

С този атрибут се посочва дали сделката е
нова сделка или изменение, отмяна или
корекция на вече отчетена сделка.

Статус „Новация“

С този атрибут се посочва дали сделката е
новация.

Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Уникален
сделката

идентификатор

на Уникалният код, по който може да се от Отчитането по това поле е необходимо,
крие сделката в съответния пазарен сег ако има данни.
мент.

Собствена
сделката

идентификация

на Уникалният вътрешен идентификатор на
сделката, използван от отчетната единица
за всяка сделка. Собствената идентифика
ция на сделката е уникална за всяка
сделка, отчетена за всеки сегмент на па
ричния пазар и за всяка отчетна единица.

Собствена идентификация
свързаната сделка

на Уникалният вътрешен идентификатор на Отчитането по това поле е задължи
сделката, използван от отчетната единица телно, ако е приложимо.
за първоначалната сделка, която след това
е била новирана.

Собствена за контрагента иден Собствена идентификация на сделката, с Отчитането по това поле е необходимо,
тификация на сделката
която контрагентът на отчетната единица ако има данни.
обозначава същата сделка.
Идентификация на контрагента

Идентификационен код, използван за раз Идентификационният код на правния
познаването на контрагента на отчетната субект (LEI) трябва да се използва при
всички обстоятелства, в които контра
единица за отчетената сделка.
гентът е обозначен с такъв идентифика
тор. Секторът и местонахождението на
контрагента трябва да се отчетат, ако
няма идентификационен код на прав
ния субект (LEI).

Сектор на контрагента

Институционалният сектор на контра Задължителен, ако не е предоставена
гента.
идентификацията на контрагента.

Местонахождение
гента
Отчетна дата

на

контра Кодът ISO на държавата, в която е учре Задължителен, ако не е предоставена
ден контрагентът.
идентификацията на контрагента.
Началната и крайната дата и времевият
период, за които се отнасят данните за
сделката във файла.
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Алтернативен вариант за отчитане (ако е
наличен) и други характеристики

Електронно отбелязване на часа Часът, в който сделката е сключена или По избор.
записана.
Дата на извършване на сделката Датата, на която страните сключват фи
нансовата сделка.
Начална дата

Датата, на която се изчислява овърнайт
лихвеният процент на плаващото рамо.

Падеж

Последната дата от срока, в рамките на
който се изчислява натрупаният овърнайт
лихвен процент.

Фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент, използван
при изчисляването на плащането по ОИС.

Вид сделка

С този атрибут се посочва дали фиксира
ният лихвен процент е платен или полу
чен от отчетната единица.

Номинална стойност на сделката Условна стойност на ОИС.

3. Праг на същественост
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови
предприятия „на едро“ съгласно рамката „Базел III за КЛП“.
(*) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са посочени отделно. Те са
публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Минимални стандарти, които следва да бъдат прилагани от действителната съвкупност от
отчетни единици
За да отговорят на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност, отчетните единици
трябва да изпълнят следните минимални стандарти.
1. Минимални стандарти за предаване:
i)

отчитането трябва да бъде навременно и в рамките на сроковете, определени от ЕЦБ и съответната национална
централна банка (НЦБ);

ii) статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и във формат съгласно техническите изисквания за
отчетността, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ;
iii) отчетната единица трябва да предостави на ЕЦБ и на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече
лица за контакт;
iv) трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на ЕЦБ и на съответната НЦБ.
2. Минимални стандарти за точност:
i)

статистическата информация трябва да бъде вярна;

ii) отчетните единици трябва да могат да предоставят сведения относно промените, за които предадените данни носят
информация;
iii) статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се съдържат повтарящи се и структурни
пропуски; съществуващите непълноти в данните трябва да бъдат посочени и обяснени на ЕЦБ и на съответната
НЦБ и, когато е приложимо, се запълват колкото е възможно по-бързо;
iv) отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени
от ЕЦБ и съответната НЦБ за техническото предаване на данните.
3. Минимални стандарти за съответствие с понятията:
i)

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия
регламент;

ii) в случай на отклонения от тези определения и класификации отчетните единици трябва редовно да наблюдават и
измерват количествено разликата между използваната мярка и мярката, съдържаща се в настоящия регламент;
iii) отчетните единици трябва да могат да обяснят прекъсванията на предадените данни спрямо цифрите от минали
периоди.
4. Минимални стандарти за ревизии:
Трябва да се спазват политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ. Ревизии, които се
отклоняват от редовните ревизии, трябва да бъдат придружени от обяснителни бележки.
5. Минимални стандарти за интегритета на данните:
i) статистическата информация трябва да е съставена и предадена от отчетните единици по безпристрастен и
обективен начин;
ii) грешките при предаването на данните трябва да бъдат коригирани и съобщени от отчетните единици на ЕЦБ и
съответната НЦБ на най-ранната възможна дата.“
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/114 НА КОМИСИЯТА
от 24 януари 2019 година
за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане
съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на
Съвета, по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат
обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове
земеделски растителни видове и зеленчукови видове
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски
растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви а) и б) от нея,
като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови
култури (2), и по-специално член 7, параграф 2, букви а) и б) от нея,
като има предвид, че:
(1)

Директиви 2003/90/ЕО (3) и 2003/91/ЕО (4) на Комисията бяха приети, за да се гарантира, че сортовете, които
държавите членки включват в националните си каталози, съответстват на протоколите, установени от Службата на
Общността за сортовете растения (CPVO), по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва
да бъдат обхванати от изследването на различните видове, и минималните условия за изследване на сортовете,
доколкото подобни протоколи са били установени. В посочените директиви се предвижда, че за видовете, които не
попадат в обхвата на протоколите на CPVO, се прилагат насоките на Международния съюз за закрила на новите
сортове растения (UPOV).

(2)

След последното изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО, направено с Директива за изпълнение (ЕС)
2018/100 на Комисията (5), CPVO и UPOV изготвиха допълнителни протоколи и насоки, а също така актуали
зираха съществуващите.

(3)

Поради това директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложения I и II към Директива 2003/90/ЕО се заменят с текста, фигуриращ в част А от приложението към настоящата
директива.
(1) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.
(3) Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и
минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7).
(4) Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и
минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11).
(5) Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за
установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на
Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните
условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 34).
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Член 2
Приложенията към Директива 2003/91/ЕО се заменят с текста, фигуриращ в част Б от приложението към настоящата
директива.
Член 3
За изследвания, започнали преди 1 септември 2019 г., държавите членки могат да прилагат директиви 2003/90/ЕО и
2003/91/ЕО в редакцията им, приложима преди изменението им с настоящата директива.
Член 4
Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 август 2019 г. законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези
разпоредби.
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 септември 2019 г.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.
Член 5
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 6
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТ A

„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на
техническите протоколи на CPVO (1)
Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x hybridum Hausskn.
Pisum sativum L. (partim)

Тръстиковидна власатка
Финолистна власатка
Овча власатка
Ливадна власатка
Червена власатка
Твърдолистна власатка
Многооткосен (италиански) райграс
Многогодишен райграс
Хибриден райграс
Фуражен грах

Poa pratensis L.
Vicia sativa L.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.
Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.
Brassica napus L. (partim)
Cannabis sativa L.

Ливадна ливадина
Обикновен фий
Брюква

Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP

Фуражна ряпа

Протокол TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Рапица
Коноп

Glycine max (L.) Merr.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Sinapis alba L.
Avena nuda L.
Avena sativa L. (включва A. byzantina
K. Koch)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Соя
Памук
Слънчоглед
Лен
Бял синап
Голозърнест овес
Овес, червен овес

Протокол TP
Протокол TP
21.3.2018 г.
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP

Triticum aestivum L.

Ечемик
Ориз
Ръж
Тритикале — хибриди, получени от
кръстосване на видове от рода
Triticum и видове от рода Secale
Обикновена пшеница

Triticum durum Desf.
Zea mays L. (partim)
Solanum tuberosum L.

Твърда пшеница
Царевица
Картофи

39/1 от 1.10.2015 г.
67/1 от 23.6.2011 г.
67/1 от 23.6.2011 г.
39/1 от 1.10.2015 г.
67/1 от 23.6.2011 г.
67/1 от 23.6.2011 г.
4/1 от 23.6.2011 г.
4/1 от 23.6.2011 г.
4/1 от 23.6.2011 г.
7/2 rev. 2 от
33/1 от 15.3.2017 г.
32/1 от 19.4.2016 г.
89/1 от 11.3.2015 г.

36/2 от 16.11.2011 г.
276/1 partial rev. от
80/1 от 15.3.2017 г.
88/1 от 19.4.2016 г.
81/1 от 31.10.2002 г.
57/2 от 19.3.2014 г.
179/1 от 15.3.2017 г.
20/2 от 1.10.2015 г.
20/2 от 1.10.2015 г.

Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
16.2.2011 г.

19/4 от 1.10.2015 г.
16/3 от 1.10.2015 г.
58/1 от 31.10.2002 г.
121/2 rev. 1 от

Протокол TP
16.2.2011 г.
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP

3/4 rev. 2 от

(1) Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

120/3 от 19.3.2014 г.
2/3 от 11.3.2010 г.
23/3 от 15.3.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на
насоките за изследване на UPOV (1)
Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

Насока TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth

Гигантска полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Слабителна овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

Насока TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване
на вид от рода Festuca с вид от рода
Lolium

Насока TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

Насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

Насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан

Насока TG 193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Хмелна люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

Насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

Насока TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

Насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Ливадна детелина

Насока TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Бяла детелина

Насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

Насока TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Фацелия

Насока TG/319/1 от 5.4.2017 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

Насока TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs

Репица

Насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

Насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

Насока TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

Насока TG/122/4 от 25.3.2015 г.
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Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
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Суданка
Хибриди, получени от кръстосване
на Sorghum bicolor и Sorghum
sudanense

L 23/39
Насока TG 122/4 от 25.3.2015 г.
Насока TG 122/4 от 25.3.2015 г.

(1) Текстът на тези насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“

ЧАСТ Б

„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на
техническите протоколи на CPVO (1)
Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)
Allium cepa L. (сборна група)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.

Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол

Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.

Лук и шалот
Шалот
Лук батун
Праз
Чесън
Лук резанец
Листна и дръжкова целина
Кореновидна целина
Аспержи
Салатно цвекло, включително
„Челтнъм“
Листно цвекло или манголд
Листно зеле
Цветно зеле (карфиол)

Brassica oleracea L.

Броколи или „Калабрезе“

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

Brassica oleracea L.

Алабаш

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и
червено главесто зеле
Китайско зеле
Пипер или лют пипер

Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.

Къдраволистна и обикновена
ендивия
Индустриална цикория
Дълголистна цикория
Обикновена цикория
Дини
Пъпеши
Краставици и корнишони
Тиква обикновена
Тиквички или тикви

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

46/2 от 1.4.2009 г.
46/2 от 1.4.2009 г.
161/1 от 11.3.2010 г.
85/2 от 1.4.2009 г.
162/1 от 25.3.2004 г.
198/2 от 11.3.2015 г.
82/1 от 13.3.2008 г.
74/1 от 13.3.2008 г.
130/2 от 16.2.2011 г.
60/1 от 1.4.2009 г.

Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
21.3.2018 г.
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP

106/1 от 11.3.2015 г.
90/1 от 16.2.2011 г.
45/2 rev. 2 от

Протокол
Протокол
Протокол
Протокол

172/2 от 1.12.2005
154/1 от 21.3.2018
173/2 от 21.3.2018
142/2 от 19.3.2014

TP
TP
TP
TP

Протокол TP
Протокол TP
21.3.2018 г.
Протокол TP
Протокол TP
19.3.2014 г.

151/2 rev. от
54/2 rev. от
65/1 rev. от
48/3 rev. от
105/1 от 13.3.2008 г.
76/2 rev. от
118/3 от 19.3.2014 г.
г.
г.
г.
г.

104/2 от 21.3.2007 г.
61/2 rev. от
155/1 от 11.3.2015 г.
119/1 rev. от
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Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Solanum lycopersicum L.

Артишок и кардун
Моркови и фуражни моркови
Резене
Салата
Домати

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)

Магданоз

Raphanus sativus L.

Многоцветен фасул
Фасул пешак и фасул вейков
Грах набръчкан, грах кръглозърнест
и грах захарен
Репички и черна ряпа

Rheum rhabarbarum L
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.

Ревен
Черен корен
Патладжан
Спанак

Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)

Полска салата
Бакла

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива
царевица
Подложки домати

Solanum habrochaites S. Knapp & D.
M. Spooner; Solanum lycopersicum L.
x Solanum habrochaites S. Knapp &
D.M. Spooner; Solanum lycopersicum
L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg;
Solanum pimpinellifolium L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D.M.
Spooner
Cucurbita maxima Duchesne x
Cucurbita moschata Duchesne

Междувидови хибриди от Cucurbita
maxima Duchesne x Cucurbita
moschata Duchesne за използване
като подложки

25.1.2019 г.
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
21.3.2018 г.
Протокол TP

184/2 от 27.2.2013 г.
49/3 от 13.3.2008 г.
183/1 от 25.3.2004 г.
13/6 от 21.3.2018 г.
44/4 rev. 3 от

Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
11.3.2015 г.
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
Протокол TP
15.3.2017 г.
Протокол TP
Протокол TP
25.3.2004 г.
Протокол TP

9/1 от 21.3.2007 г.
12/4 от 27.2.2013 г.
7/2 rev. 2 от

136/1 от 21.3.2007 г.

64/2 rev. от
62/1 от 19.4.2016 г.
116/1 от 11.3.2015 г.
117/1 от 13.3.2008 г.
55/5 rev. 2 от
75/2 от 21.3.2007 г.
Broadbean/1 от
2/3 от 11.3.2010 г.

Протокол TP 294/1 rev. 3 от
21.3.2018 г.

Протокол TP 311/1 от 15.3.2017 г.

(1) Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на
насоките за изследване на UPOV (1)
Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Brassica rapa L.

Турнепс

Насока TG/37/10 от 4.4.2001 г.

(1) Текстът на тези насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/115 НА КОМИСИЯТА
от 10 юли 2018 година
относно мерки SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN), приведени в действие от Испания в полза на
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
(нотифицирано под номер С(2018) 4233)
(само текстът на испански език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея
от него,
като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1,
буква а) от него,
като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с горепосочените разпоредби (1) и като взе
предвид техните мнения,
като имат предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
(1)

На 9 декември 2013 г. и на 10 април 2014 г. Комисията получи две анонимни жалби срещу испанската държава
във връзка с предполагаемо предоставяне на неправомерна и несъвместима помощ в полза на Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A. (наричано по-нататък „Correos“). В двете жалби бяха повдигнати следните въпроси,
засягащи Correos: i) предполагаемо свръхкомпенсиране в полза на Correos за предоставянето на ЗПУУ от 1998 г.
насам; ii) предполагаеми несъвместими освобождавания от данъци в полза на Correos; и iii) предполагаемо
неплащане на социалноосигурителните вноски за държавните служители, работещи в Correos.

(2)

На 14 и 26 февруари и на 15 юли 2014 г. Комисията препрати неповерителните версии на двете жалби на
испанските органи.

(3)

На 11 април и 18 септември 2014 г. испанските органи отговориха на тези жалби.

(4)

На 10 юли и 22 октомври 2014 г. и 4 декември 2015 г. Комисията поиска от испанските органи допълнителна
информация.

(5)

Испанските органи отговориха на тези искания съответно на 7 август и 19 декември 2014 г. и 19 януари и
21 декември 2015 г.

(6)

С писмо от 11 февруари 2016 г. Комисията уведоми Испания, че е взела решение да открие процедурата,
предвидена в член 108, параграф 2 от Договора, по отношение на няколко мерки, предоставени в полза на
Correos. Решението на Комисията да открие процедурата (наричано по-нататък: „решение за откриване на
процедурата от 2016 г.“) беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(7)

Комисията получи първите мнения от Испания относно решението за откриване на процедурата на 21 април
2016 г.

(8)

Комисията получи мнения от Correos относно решението за откриване на процедурата с писмо от 11 май 2016 г.

(9)

Комисията получи мнения от трета страна с писмо от 12 май 2016 г.

(1) ОВ C 129, 12.4.2016 г., стр. 10.
(2) Вж. бележка под линия 1.
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(10)

Комисията препрати на Испания получените мнения на 8 юни 2016 г.

(11)

Испания предостави своите мнения относно мненията на трети страни с писмо от 6 юли 2016 г.

(12)

В хода на производството Комисията получи допълнителни мнения от Испания на 24 октомври 2017 г. и 23 май
2018 г.

(13)

Комисията получи допълнителни становища от бивш конкурент на Correos — Unipost, с писмо от 20 март
2018 г.
2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА
2.1. ИСПАНСКИЯТ ПАЗАР НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

(14)

Преди присъединяването на Испания към Европейската икономическа общност (ЕИО) през 1986 г. пощенските
услуги в Испания се извършват от общата администрация. С Постановление № 1113/1960 от 19 май 1960 г.
относно Наредбата за пощите, приведено в изпълнение с Регламента за пощенските услуги, приет с Постановление
№ 1653/1964 от 14 май 1964 г., беше дадено определение за пощенска услуга и нейното предоставяне е
възложено на генерална дирекция „Correos y Telégrafos“. Приемането на Наредбата за пощите и на регламента за
нейното прилагане бележи началото на либерализацията на испанския пазар на пощенски услуги. Монополът на
„Correos y Telégrafos“ е ограничен до междуградски и международни писма и пощенски картички, докато
градските пощенски и колетни услуги са напълно либерализирани. През 70-те години на двадесети век първите
големи частни оператори навлизат на пазара на пощенски услуги в Испания.

(15)

След присъединяването на Испания към ЕИО, през периода 1998—2010 г. се извършва постепенна либерализация
на пощенските услуги въз основа на директивите на Европейския съюз относно пощенските услуги. По-конкретно,
Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) е транспонирана в националното законодателство
през 1998 г. чрез Закон № 24/1998 от 13 юли 1998 г. относно универсалната пощенска услуга и либерали
зацията на пощенските услуги (Закона за пощите от 1998 г.), с който за първи път на Correos се възлага
задължение за предоставяне на универсална услуга (ЗПУУ) (4). Законът предвижда съкращаване на списъка с услуги,
свързани със ЗПУУ (5), които са запазени за Correos като доставчик на универсална услуга (наричани по-нататък
„запазеният сектор“), а всички други пощенски услуги се либерализират (наричани по-нататък „незапазеният
сектор“).

(16)

Либерализацията на пощенските услуги в Испания продължава с транспонирането в испанското право на
Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) със Закон № 53/2002 от 30 декември 2002 г.
относно данъчните, административните и социалните мерки, с който се изменя посоченият по-горе Закон за
пощите от 1998 г. и допълнително се намалява обхватът на запазения сектор.

(17)

През 2010 г. пощенският сектор е напълно либерализиран със Закон № 43/2010 от 30 декември 2010 г. относно
универсалната пощенска услуга, правата на потребителите и пазара на пощенски услуги („Законът за пощите от
2010 г.“), с който Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се транспонира в испанското
законодателство. Със Закона за пощите от 2010 г. се дава ново определение на обхвата на ЗПУУ (например
услугата за парични преводи се изключва от ЗПУУ) и се премахва запазеният сектор.
2.2. БЕНЕФИЦИЕРЪТ
2.2.1. CORREOS

(18)

Correos е изцяло държавно предприятие с единствен акционер Sociedad Estatal (SEPI) и то е дружеството майка
на Grupo Correos. SEPI е холдингово дружество, чрез което се осъществяват дяловите участия на държавата в
предприятия.

(3) Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния
пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14).
(4) В допълнителната разпоредба и член 15, алинея 2 от Закона за пощите от 1998 г. са изброени следните услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга: 1) услуги за парични преводи; 2) стандартни национални и международни пощенски услуги за пощенски
пратки, които включват адрес, посочен от подателя върху самата пратка или върху опаковката. Те могат да бъдат: а) писма и пощенски
картички, съдържащи писмени съобщения, с тегло до 2 kg; б) колети, с или без икономическа стойност, с тегло до 10 kg.
(5) В член 18 от Закона за пощите от 1998 г. е дадено следното определение за запазен сектор: услуги за парични преводи; събиране,
сортиране, пренасяне и доставка на междуградски пощенски пратки, с или без удостоверяване на доставката, както и на писма и пощенски
картички с тегло до 100 грама (от 1 януари 2006 г. е определено ограничение за тегло от 50 грама); трансгранични пощенски услуги
(пратки, изпратени или получени от друга държава), включително изпратени и получени писма и пощенски картички, с посочените погоре ограничения по отношение на цена, тегло и дата; получаване на заявления, писма и съобщения, които гражданите са адресирали до
органите на публичната администрация.
(6) Директива 2002/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО относно понататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21).
(7) Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед
пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ L 52, 27.2.2008 г., стр. 3).
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(19)

Correos предлага пощенски услуги, включително универсални услуги, куриерски услуги и други услуги (например
услуги, отнасящи се до пощенски услуги и свързаните с тях дейности, включително операции по парични преводи,
филателия и т.н.). През 2016 г. Correos е реализирало оборот от приблизително 1 761 милиона евро, изпратило е
2 774 милиона пощенски пратки (включително колети) и в него са били заети 49 785 работници.

(20)

Correos е най-големият доставчик на пощенски услуги в Испания с 8 787 пощенски клона през 2016 г.
Предприятието е лидер на пазара в испанския пощенски сектор с най-голям пазарен дял на пазара на пощенски
услуги в Испания, с изключение на колетните услуги. До 2017 г. основният конкурент на Correos на испанския
пазар на пощенски услуги е било Unipost S.A., но дружеството е понесло финансови затруднения и на
19 февруари 2018 г. започва процедура по ликвидация. Други европейски пощенски оператори (т.е. Deutsche
Post, TNT, La Poste, UPS, CTT Correios Portugal и Royal Mail) имат значителни пазарни дялове в сектора на
колетните услуги.
2.2.2. ПРАВНАТА УРЕДБА, ПРИЛОЖИМА ЗА CORREOS

(21)

В Испания държавата пощенските услуги са били под прякото управление на държавата от 1716 г. насам. Correos
е било част от държавната администрация, като е било интегрирано в рамките на различни министерства като
Министерството на вътрешните работи, а впоследствие Министерството на транспорта и съобщенията.

(22)

Независимият орган „Correos y Telégrafos“ е създаден със Закон № 31/1990 за общия държавен бюджет от
27 декември 1990 г. Независимият орган „Correos y Telégrafos“ е създаден през 1992 г. към Министерството на
транспорта, туризма и съобщенията.

(23)

„Correos y Telégrafos“ става публично предприятие към Министерството на инфраструктурата (Ministerio de
Fomento) по силата на Закон № 6/1997 от 14 април 1997 г. за организацията и функциите на общата държавна
администрация.

(24)

Чрез Закон № 14/2000 от 29 декември 2000 г. относно данъчните, административните и социалните мерки се
приема правната уредба за предприятието „Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.“, което е създадено през
юни 2001 г. На 5 юни 2012 г. всички дружества от групата Correos (Correos и неговите дъщерни дружества
Correos Express, Nexea и Correos Telecom) биват включени в холдинговото дружество SEPI, което става техен
единствен акционер.
2.3. ОПИСАНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ МЕРКИ В ПОЛЗА НА CORREOS
2.3.1. КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ЗПУУ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА CORREOS

(25)

През 1998 г. със Закона за пощите от 1998 г. на Correos е възложено задължението за предоставяне на
универсална услуга. Като компенсации за ЗПУУ Correos получава публично финансиране през периода 1998—
2010 г. Впоследствие със Закона за пощите от 2010 г. на Correos е възложено изпълнението на ЗПУУ за период
от 15 години, считано от 1 януари 2011 г.
2.3.1.1. Компенсациите за ЗПУУ, предоставени съгласно Закона за пощите от 1998 г.

(26)

От 11 март 2000 г. Законът за пощите от 1998 г. е допълнен с План за предоставяне на услуги („Plan de
Prestación“) (по-нататък „Планът за предоставяне на услуги от 2000 г.“), с който се определят компенсаторният
механизъм за изчисляване на нетните разходи на Correos, направени във връзка с изпълнението на задълженията
му като доставчик на универсална услуга (ДУУ), и критериите за качество във връзка с предоставянето на универ
салната услуга.

(27)

От 2000 г. до 2010 г. компенсацията за ЗПУУ на Correos се предоставя въз основа на методология, разработена от
испанските органи („испанската методология“), която е подробно описана в Плана за предоставяне на услуги от
2000 г. Освен това с Плана за предоставяне на услуги от 2000 г. се установява, че Correos следва да прилага
аналитично счетоводство с разделно отчитане, както е предвидено в член 29 от Закона за пощите от 1998 г.

(28)

Испанската методология за оценяване на нетните разходи, свързани с несправедливата тежест на ЗПУУ, се състои
от следните стъпки:
а) СТЪПКА 1: Определяне на приходите и разходите за единица за всеки продукт или услуга и всеки разходен
център според аналитичната счетоводна информация на Correos. За всеки отделен продукт или услуга
разходните центрове, при които единичните разходи са по-високи от единичните приходи, се считат за
реализиращи загуба. Другите разходни центрове, при които единичните приходи са по-високи от единичните
разходи, се считат за реализиращи печалба;
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б) СТЪПКА 2: Оценяване за всяка запазена услуга (ЗУ) кои разходни центрове носят загуба/печалба от предоста
вянето на тази услуга и изчисляване на съвкупната загуба/печалба от предоставянето на тази услуга (загуба/
печалба от ЗУ). Нетните разходи за запазените услуги се изчисляват като разликата между сбора на загубата от
ЗУ и сбора на печалбата от ЗУ;
в) СТЪПКА 3: Оценяване за всяка незапазена услуга (НЗУ) кои разходни центрове носят загуба от предоставянето
на тази услуга и изчисляване на съвкупната загуба по тези центрове от предоставянето на услугата (загуба от
НЗУ). Нетните разходи за незапазените услуги се изчисляват като сбора на загубата от НЗУ;
г) СТЪПКА 4: Компенсацията за ЗПУУ покрива нетните разходи за запазените и незапазените услуги, изчислени
съгласно стъпки 2 и 3.
(29)

В таблица 1 са показани компенсациите, предоставени на Correos за изпълнението на ЗПУУ през периода 2004—
2010 г., изчислени по испанската методология:
Таблица 1
Компенсации за ЗПУУ, предоставени на Correos
(В милиони евро)
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Нетни разходи за ЗУ

46,171

40,435

39,558

80,823

101,783

176,559

152,521

Нетни разходи за НЗУ

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

Компенсации за ЗПУУ

91,030

87,729

94,757

120,264

142,646

222,478

196,333

2.3.1.2. Компенсациите за ЗПУУ съгласно Закона за пощите от 2010 г.
(30)

Законът за пощите от 1998 г. е заменен от Закона за пощите от 2010 г., който влиза в сила на 1 януари 2011 г.
Законът за пощите от 2010 г. възлага на Correos изпълнението на ЗПУУ за период от 15 години, който започва да
тече от датата на влизане в сила на закона (т.е. до 1 януари 2026 г.).

(31)

Членове 27 и 28 от Закона за пощите от 2010 г. предвиждат, че доставчикът на универсална услуга има право да
получава компенсации до размера на нетните разходи, направени при изпълнение на своите задължения. Нетните
разходи следва да се изчисляват по метода на нетните избегнати разходи (наричан по-нататък „методологията
НИР“) като разликата между нетните разходи на доставчика на универсална услуга със задължение за универсална
услуга и на същия доставчик на универсална услуга без задължение за универсална услуга. При изчисляването се
отчитат всички други относими елементи, включително натрупаните нематериални и пазарни ползи за доставчика
на пощенски услуги, определен да предоставя универсална услуга, правото на разумна печалба и стимулите за
ефикасност на разходите, в светлината на приложение 1 към Директива 2008/6/ЕО.

(32)

Както е предвидено в член 22, алинея 3 и член 27, алинея 2, буква б) от Закона за пощите от 2010 г., методо
логията НИР, описана в съображение 31, следва да бъде разработена в нов План за предоставяне на услуги. До
този момент обаче такъв нов План за предоставяне на услуги все още не е приет. Следователно от 2011 г. нататък
няма установена методология за оценка на нетните разходи за ЗПУУ.

(33)

Според испанските органи, на този етап Correos официално не е получило компенсация за ЗПУУ от 2011 г.
нататък, въпреки че се е възползвало от авансови плащания на предварителна основа за периода 2011—2017 г.
Действителните нетни разходи за тези години трябва да бъдат изчислени след приемането на новия План за
предоставяне на услуги и определянето на методологията НИР. Комисията ще направи оценка на компенсациите за
ЗПУУ съгласно Закона за пощите от 2010 г. в рамките на друго решение.
2.3.2. ОСВОБОЖДАВАНИЯ ОТ ДАНЪЦИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА CORREOS

(34)

В съответствие с член 19, алинея 1, буква б) от Закона за пощите от 1998 г. ДУУ се възползва от „освобождаване
от всички данъци върху своите услуги в запазения сектор, с изключение на корпоративния данък“. В член 22,
алинея 2 от Закона за пощите от 2010 г. това освобождаване от данъци се запазва и обхватът му се разширява,
така че да включва цялото ЗПУУ.
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(35)

Според испанските органи единственият данък, който би могъл да попада в обхвата на това освобождаване в
допълнение към данъка върху добавената стойност, би бил данъкът върху икономическата дейност (Impuesto de
Actividades Económicas, наричан по-нататък „данък ИД“), тъй като това е данък, налаган върху извършването на
икономическа дейност, и е свързан с изпълнението на ЗПУУ. Други данъци, като данъка върху прехвърлянето на
собственост, данъка върху строителството, данъка върху увеличението на стойността на градските терени и данъка
върху моторните превозни средства, не попадат в обхвата на освобождаването, тъй като те не са свързани с
икономическата дейност по изпълнението на ЗПУУ.

(36)

Испанските органи обясниха, че Correos е частично освободено от данък ИД, тъй като плаща само 50 % от
обичайния размер на данъка.

(37)

По отношение на данъка върху недвижимото имущество (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, наричан по-нататък данък
„НД“) испанските органи са обяснили, че това е данък, който не се начислява върху изпълнението на ЗПУУ или
предоставянето на други пощенски услуги, а върху стойността на недвижимите имоти. Поради това той е извън
обхвата на двата закона за пощите. Въпреки това между 2008 и 2013 г. Correos подава няколко жалби, основани
на неговото тълкуване на член 19, алинея 1, буква б) от Закона за пощите от 1998 г. и член 22, алинея 2 от
Закона за пощите от 2010 г., в които твърди, че следва да бъде освободено от данък НД по отношение на редица
пощенски клонове в няколко общини. Вследствие на искането на Correos за освобождаване от данък НД няколко
местни администрации и съдилища се произнасят в полза на Correos, като съответно му възстановяват вече
платени данъци.

2.3.2.1. Освобождаването от данък върху недвижимото имущество (НД)
(38)

Данъкът върху недвижимото имущество е местен данък в испанската данъчна система, който е уреден с Кралски
законодателен декрет № 2/2004 от 5 март 2004 г. Съгласно член 60 от този кралски законодателен декрет този
данък „представлява обективен пряк данък, налаган върху стойността на имуществото при условията, определени в
настоящия кралски законодателен декрет“. При данък НД данъчното събитие е получаването на което и да е от
правата, предвидени в член 61 от Кралски законодателен декрет № 2/2004, върху селски и градски имоти и върху
имоти със специфични характеристики. Данък НД не се налага върху дейности, а върху стойността на имота.

(39)

В периода 2008—2013 г., въз основа на своето тълкуване на член 19, алинея 1, буква б) от Закона за пощите от
1998 г. и на член 22, алинея 2 от Закона за пощите от 2010 г. Correos подава няколко жалби, в които твърди,
че следва да бъде освободено от данък НД в съответствие със законите за пощите по отношение на редица
пощенски клонове в няколко общини. В следствие на искането на Correos за освобождаване от данък НД няколко
администрации и местни съдилища се произнасят в негова полза. По данни на испанските органи данъците,
ефективно възстановени на Correos, възлизат на 752 840,50 евро.

(40)

Тези тълкувания на съдилищата на Закона за пощите от 1998 г. и Закона за пощите от 2010 г., които позволяват
доставчикът на универсална услуга да бъде освободен от данък НД, са отхвърлени от испанския Върховен съд през
2013 г. вследствие на касационна жалба от местните органи на провинция Уеска. В своето решение Върховният
съд счита, че член 22, алинея 2 от Закона за пощите от 2010 г. следва да се тълкува ограничително. Според
Върховния съд освобождаванията от данъци, предвидени в този член, могат да се прилагат само за данъци, които
се налагат върху дейности, пряко свързани с изпълнението на ЗПУУ, и следователно не могат да се прилагат за НД,
който е пряк данък, налаган върху стойността на имуществото.

(41)

Освобождаванията от данък НД, предоставени на Correos в периода 2008—2013 г., не са били възстановени.
Всъщност съгласно националната правна система на Испания касационната жалба в полза на закона („recurso de
casación en interés de ley“) има извънреден и спомагателен характер, като целта ѝ е единствено да обедини
правната доктрина, и следователно не може да окаже въздействие върху въпроса, посочен в жалбата (т.е. за
разглеждания случай тя няма правна сила да отмени постановленията и решенията относно освобождаванията от
данъци).

2.3.2.2. Освобождаването от данък върху икономическата дейност (данък ИД)
(42)

Данъкът върху икономическата дейност е предвиден в Закон № 39/1988 от 28 декември 1988 г., заменен с
Кралски законодателен декрет № 2/2004 от 5 март 2004 г. От член 78 от този кралски законодателен декрет
следва, че предприятията, които осъществяват стопанска, търговска, професионална или художествена дейност,
следва да подлежат на облагане с данъка.
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(43)

Съгласно член 78 от Кралски законодателен декрет № 2/2004 данъкът ИД „е обективен пряк данък, при който
данъчното събитие е извършването на стопанска, търговска, професионална или художествена дейност на
националната територия, независимо дали тя се извършва на конкретно място и дали е определена в данъчните
ставки“.

(44)

Ставките на данък ИД са установени С Кралски законодателен декрет № 1175/1990 от 28 септември 1990 г. От
1999 г. нататък те категоризират пощенската дейност в група 847 „Пощенски услуги и далекосъобщения“. Тази
група включва предоставянето на пощенски услуги, състоящи се в събирането, приемането, сортирането, обрабо
тването, пренасянето, разпределянето и доставката на пощенски пратки във всичките им форми. В бележка 3 към
тарифна група 847 обаче се посочва, че публичното предприятие Correos има право да плаща само 50 % от
размера на данъка, определен за тази група. Според испанските органи това означава, че от 2004 г. нататък
Correos се е възползвало от освобождаване в размер на 8 113,66 евро годишно. Испанските органи потвърдиха, че
Correos продължава да се ползва от частичното освобождаване от данък, предвидено в бележка 3 към тарифна
група 847.
2.3.3. ТРИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА КАПИТАЛА, ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕЗ 2004 Г., 2005 Г. И 2006 Г.

(45)

През анализирания период Correos се е възползвало от три увеличения на капитала на обща стойност
48 081 000 евро:
а) увеличение на капитала на стойност 16 027 000 евро, предоставено на 13 декември 2004 г.;
б) увеличение на капитала на стойност 16 027 000 евро, предоставено на 25 ноември 2005 г.;
в) увеличение на капитала на стойност 16 027 000 евро, предоставено на 24 ноември 2006 г.

(46)

Според испанските органи тези увеличения на капитала са били част от стратегическия бизнес план на Correos за
периода 2004—2006 г., за да се компенсира забавянето на растежа на пазара на пощенски услуги. Основните
стратегически линии на този бизнес план предвиждат:
а) гарантиране на бъдещата устойчивост на пощенската дейност въз основа на ефективността;
б) укрепване на бързорастящите предприятия в средносрочен план чрез насърчаване на финансовите и колетните
услуги като основни цели за растеж на Correos;
в) разширяване на обхвата от варианти за растеж чрез развитие в областта на управлението на бази данни,
„пощенските салони“ и електронната търговия;
г) модернизиране на капацитета на Correos и адаптиране на модела на управление към настоящия пазарен
контекст, насърчаване на диверсификацията.
2.3.4. КОМПЕНСАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА CORREOS ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗБОРНИ
МАТЕРИАЛИ

(47)

Основен закон № 5/1985 от 19 юни 1985 г. относно общата избирателна система (Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General — „LOREG“) и нормативните актове за прилагането му уреждат
процедурите за провеждане на избори в Испания, като се признава правото на гласуване лично или по пощата.

(48)

Член 22 от Закона за пощите от 1998 г. и член 22, алинея 5 от Закона за пощите от 2010 г. предвиждат, че
държавата може да налага конкретни задължения на определения доставчик на универсална услуга в рамките на
изборните процеси. Същият член 22, алинея 5 от Закона за пощите от 2010 г. предвижда, че „налагането на
допълнителни задължения за извършване на обществена услуга се компенсира“.

(49)

Съгласно Първа допълнителна разпоредба от Закона за пощите от 2010 г. Correos е определеният ДУУ и на него е
поверено задължението да предоставя няколко услуги в контекста на различните избори в Испания (т.е. държавни,
регионални, европейски и общински избори).

(50)

Задълженията на Correos за извършване на обществена услуга във връзка с организацията на изборните процеси в
Испания се отнасят до следното:
а) обработка на бюлетини по пощата (включително предоставяне, приемане, изпращане и доставка с препоръчана
и експресна поща) в контекста на:
1) гласуване по пощата за избиратели, пребиваващи в Испания,
2) гласуване по пощата за гласоподаватели местни лица, които отсъстват,
3) гласуване по пощата за гласоподаватели, които временно са в чужбина,
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4) гласуване по пощата за бордови персонал,
5) гласуване за бордови персонал от въоръжените сили или в извънредни ситуации, свързан с националната
отбрана, и
6) гласуване по пощата за затворници;
б) обработка на пощенски изборни материали, изпращани от кандидатите на политическите партии: приемане и в
последствие разпространение на изборни пропагандни материали, издадени от кандидатите на политическите
партии, срещу символична цена на изпратена пощенска пратка (0,006 евро);
в) обработка на други пощенски пратки, изпратени от Службата за работа с избирателните списъци (например
регистрационни карти на гласоподавателите, справочни избирателни списъци за местните съвети и др.);
г) събиране на изборната документация в избирателната комисия след приключване на преброяването. Това
включва събирането, отговорното пазене и в последствие доставката до съответната избирателна комисия на
плика, който съдържа доклада и съответната документация за всяка комисия.
(51)

Испанските органи обясниха, че предвид ограниченията във времето, свързани с изборния процес, Correos е
задължено да даде приоритет на дейностите по съображение 50 пред останалите пощенски дейности. Големият
брой пощенски пратки, които трябва да бъдат доставени, голямата им концентрация в рамките на няколко дни и
изискването по-голямата част от документите да се доставят лично (в случай на поща с удостоверяване на
доставката, както при гласуването по пощата), са свързани със значителни допълнителни усилия. В резултат на
това Correos трябва временно да подсили персонала и другите си ресурси (например за транспорт, сигурност и
др.);

(52)

Correos е получавало компенсации (вж. таблица 2) за различните си задължения във връзка с организацията на
изборите от 2004 г. насам.
Таблица 2
Размер на компенсацията, предоставена на Correos за организиране на избори
(В евро)
Година

Компенсация за разпространение на изборни
материали

Обхват на изборите

2004 г.

Национални

27 182 926

2005 г.

Регионални

3 670 281

2006 г.

Регионални

4 528 376

2007 г.

Национални/регионални

19 536 604

2008 г.

Национални/регионални

19 609 632

2009 г.

Национални/регионални

14 603 021

2010 г.

Регионални

2011 г.

Национални/регионални

40 092 858

2012 г.

Регионални

14 268 978

4 620 588

ОБЩО

148 113 264

3. ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ
(53)

Комисията взе решение да започне официалната процедура по разследване поради своите сериозни съмнения по
отношение на съвместимостта на няколко мерки, отпуснати на Correos от 2004 г. насам:
а) компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за пощите от 1998 г.;
б) освобождаването от данък НД и частичното освобождаване от данък ИД;
в) трите увеличения на капитала, предоставени през 2004 г., 2005 г. и 2006 г.; и
г) компенсацията, предоставена на Correos за разпространението на изборни материали.
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Комисията изрази съмнения по-специално относно:
а) размера на компенсацията, получена от Correos за предоставянето на универсална услуга в периода 2004—
2010 г., която тя prima facie счита за държавна помощ, и възможността за свръхкомпенсиране на оператора;
б) съвместимостта или характера на съществуваща помощ на освобождаването от данък НД и частичното освобо
ждаване от данък ИД, които Комисията prima facie счита за държавна помощ;
в) съответствието на вливанията на капитал, предоставени през 2004 г., 2005 г. и 2006 г., с принципа на
инвеститор в условията на пазарна икономика (наричан по-нататък „ПИУПИ“);
г) съвместимостта или характера на съществуваща помощ на компенсацията, предоставена на Correos за разпро
странението на изборни материали, която тя prima facie счита за държавна помощ.
4. МНЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(55)

Комисията получи мнения от две заинтересовани страни, а именно предполагаемия бенефициер на мерките за
помощ Correos и друга трета страна (наричана по-нататък „анонимната трета страна“), която поиска нейната
самоличност да остане поверителна.
4.1. МНЕНИЯ ОТ CORREOS
4.1.1. КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗПУУ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕСЪВМЕСТИМА ДЪРЖАВНА
ПОМОЩ

(56)

Според Correos компенсацията за изпълнение на ЗПУУ, предоставена на дружеството за периода 2004—2010 г.,
не представлява държавна помощ. По-специално, Correos счита, че компенсацията не представлява предимство,
тъй като отговаря на четирите критерия по дело C-280/00 (критериите по делото „Altmark“) (8). Correos оспорва
заключенията, изведени в решението за откриване на процедурата, че компенсацията за ЗПУУ не е в съответствие с
третия и четвъртия критерий по делото „Altmark“.

(57)

Що се отнася до третия критерий по делото „Altmark“, Correos твърди, че в съответствие с него получената
компенсация за предоставянето на обществена услуга не трябва да надхвърля нетните разходи, които представляват
разликата между разходите и приходите плюс разумна печалба. Correos счита, че третият критерий по делото
„Altmark“ е неразривно свързан с анализа на съвместимостта на услугите от общ икономически интерес, в
съответствие със съобщението на Комисията („рамката относно УОИИ от 2012 г.“) (9). По-специално Correos
твърди, че компенсацията, която е получило за изпълнението на ЗПУУ, отговаря на методологията на нетните
избегнати разходи (наричана по-нататък „методология НИР“), съдържаща се в параграф 27 от рамката относно
УОИИ от 2012 г., и поради това следва да се счита, че е в съответствие с третия критерий по делото „Altmark“.

(58)

Correos обяснява, че испанската методология, използвана за определяне на компенсацията на Correos, се основава
на доклада, поръчан от Комисията на консултантското дружество National Economic Research Associates
(докладът на NERA) (10). Според Correos методологията за компенсациите, представена в доклада на NERA,
представлява надлежно прилагане на методологията НИР.

(59)

Нещо повече, Correos счита, че изпълнението на третия критерий по делото „Altmark“ е обхванато от принципа
на оправданите правни очаквания. Според Correos Комисията е създала оправдани правни очаквания чрез
публикуването на доклада на NERA, в който методологията НИР се признава като надлежния метод за
изчисляване на компенсациите за изпълнение на задължението за предоставяне на универсална услуга.

(60)

Според Correos фактът, че методологията НИР не е била въведена до влизането в сила на рамката относно УОИИ
от 2012 г., няма отношение към съответствието с третия критерий по делото „Altmark“.

(61)

Correos също така счита, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos, са в съответствие с четвъртия
критерий по делото „Altmark“. При отсъствие на процедура за възлагане на обществена поръчка размерът на
получената компенсация може да се определи адекватно въз основа на анализ на разходите, които едно типично
добре управлявано предприятие в същия сектор ще направи, като се вземат под внимание постъпленията и разумна
печалба от изпълнението на задължението за извършване на обществена услуга.

(8) Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans GmbH и Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, EU:
C:2003:415.
(9) Съобщение на Комисията „Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги“ (ОВ C 8,
11.1.2012 г., стр. 15).
(10) Final report on costing and financing of universal service obligations in the postal sector in the European Union (Окончателен доклад
относно определянето на разходите и финансирането на задълженията за предоставяне на универсална услуга в пощенския сектор в
Европейския съюз), ноември 1998 г., National Economic Research Associates (NERA), http://ec.europa.eu/internal_
market/post/doc/studies/1998-nera_en.pdf.
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Според Correos представеното от Испания проучване на Frontier Economics показва, че разходите, направени от
Correos, са под размера на разходите на типично предприятие от сектора на пощенските услуги. Correos оспорва
съмненията, изразени от Комисията по отношение на заключенията в доклада на Frontier Economics:
а) на първо място, в своите решения относно държавна помощ Комисията не е стигнала до заключения, че
доставчиците на универсална услуга в Гърция и Италия са нерентабилни и следователно не може да се счита, че
включването на тези пощенски оператори в извадката от дружества, разглеждана от Frontier Econonomics, за
да се докаже ефикасността на разходите на Correos, представлява проблем;
б) на второ място, фактът, че проучването на Frontier Economics е изготвено a posteriori, не е от значение в
светлината на съответната съдебна практика и практиката на Комисията, която би приела да разгледа
проучвания, изготвени след приемането на дадена мярка в миналото;
в) и на последно място, аргументът на Комисията, че методологията за изчисляване на разходите, използвана от
Испания, не отчита ефикасността, също може да бъде оспорен поради факта, че методът на изчисляване на
нетните разходи за ЗПУУ се основава на доклада на NERA, издаден от Комисията. Следователно задължително
трябва да се счита, че този метод е в съответствие със законодателството на ЕС.

(63)

Correos посочва също така, че ако Комисията заключи, че мярката представлява държавна помощ, тя следва да се
счита за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 106, параграф 2 от Договора.

(64)

Correos отново заявява, че методологията за компенсациите, използвана от испанските органи и присъстваща в
доклада на NERA, представлява надлежно прилагане на методологията НИР и следва да бъде приета от Комисията.
Освен това Correos счита, че не е получило свръхкомпенсация за изпълнението на ЗПУУ за периода 2004—
2010 г., тъй като компенсацията е изчислена в съответствие с методологията НИР, без да е включена разумна
печалба.

(65)

Ако Комисията стигне до заключението, че мярката може да включва несъвместима държавна помощ, Correos
настоява Комисията да отчете дивидентите, изплатени на държавата през периода 2004—2010 г., като намаление
на компенсацията, предоставена на Correos.

4.1.2. ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО (НД) И ДАНЪК ВЪРХУ
ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ (ИД)

(66)

По отношение на освобождаването от данъка НД Correos първо обяснява, че тези мерки не трябва да се оценяват
в контекста на Закона за пощите от 1998 г., нито на Закона за пощите от 2010 г., а чрез пряко позоваване на
законодателството, уреждащо всеки от тези данъци.

(67)

Освен това Correos счита, че мярката не представлява държавна помощ, тъй като тя не може да бъде приписана на
държавата. Освобождаването от данък не е предвидено в нито една правна разпоредба. Малък брой местни
данъчни администрации, както и малък брой местни съдилища са приложили освобождаването от данък по
отношение на 94 от общо 13 000-те помещения на Correos. Испанският Върховен съд в своето решение от
7 октомври 2013 г. е заключил, че член 22, алинея 2 от Закона за пощите от 2010 г. не включва освобожда
ването от данък НД.

(68)

Нещо повече, Correos счита, че сумите по освобождаването от данък НД не могат да бъдат възстановени, тъй като
имат силата на присъдено нещо. Съгласно съдебната практика на съдилищата на Съюза (11), ако окончателното
съдебно решение е оценило наличието на държавна помощ, следва да се спазва принципът на силата на присъдено
нещо. Correos отбелязва, че решението на испанския Върховен съд прилага правото на Съюза и в него се посочва
наличието на държавна помощ. Следователно в разглеждания случай трябва да се спази принципът на силата на
присъдено нещо и да не се извършва възстановяване.

(69)

Освен това Correos счита, че принципът на силата на присъдено нещо следва да се разглежда като общ принцип
на правото на Съюза и че този принцип следва да се спазва, когато не е възможно възстановяване поради
наличието на окончателно решение, с което вече е установено съществуването на помощ.

(11) Вж. решение от 16 март 2006 г., Rosmarie Kapferer/Schlank & Schick GmbH, C-234/04, Kapferer, ECLI:EU:C:2006:178,точки 20 и 21;
решение от 6 октомври 2009 г., Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira, C40/08, ECLI:EU:C: 2009:615; решение от
11 ноември 2015 г., Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742, точки 36 и 45.
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(70)

Що се отнася до освобождаването от данък ИД, Correos твърди, че частичното освобождаване от данък ИД не
представлява държавна помощ. По-специално Correos твърди, че частичното освобождаване от данък няма
избирателен характер, тъй като е обосновано от логиката на данъчния режим на ИД. Според Correos естеството
или вътрешната логика на данък ИД е да се облагат икономически дейности с цел намеса в производството или
разпространението на стоки и услуги. Correos извършва икономическа дейност, състояща се в производството на
стоки и услуги, но също така се занимава с предоставянето на обществени услуги, като ЗПУУ, които не преследват
икономически цели. Следователно това би могло да бъде основание за частичното освобождаване от данък ИД.

(71)

Освен това Correos счита, че частичното освобождаване от данък ИД представлява съществуваща помощ. Освобож
даването от данък ИД е било въведено преди присъединяването на Испания към ЕИО. Така наречената
лицензионна такса, която е била способ на облагане с данъка върху дейностите и търговските и промишлените
ползи, е приета с Декрет № 3313/1966 от 29 декември 1966 г. Със Закон № 39/1988 от 28 декември 1988 г.
данъкът върху икономическите, търговските и промишлените ползи в частта си относно облагането с лицензионна
такса е заменен с данък ИД. Според Correos от 1966 г. насам не са въведени съществени изменения в данъчното
събитие.

4.1.3. ВЛИВАНИЯТА НА КАПИТАЛ ПРЕЗ 2004, 2005 И 2006 Г.
(72)

Correos твърди, че вливанията на капитал, извършени през 2004, 2005 и 2006 г., са в съответствие с ПИУПИ и
не предоставят предимство на Correos.

(73)

Според Correos анализът на направените инвестиции в резултат на вливанията на капитал през периода 2004—
2006 г. показва, че испанската държава е извършила вливанията на капитал в качеството си на акционер и че тези
инвестиции биха могли да се направят от всеки частен инвеститор.

(74)

Correos твърди, че вливанията на капитал са в отговор на необходимостта Correos да инвестира над средното
равнище на инвестициите в дружеството. Целта на вливанията на капитал е посочена в доклада за представянето
на Correos пред Конгреса на депутатите („el Congreso de los Diputados“) на 4 октомври 2005 г. В доклада се
прави връзка между вливанията на капитал и необходимостта да се правят нови инвестиции в дружеството. Целта
на вливанията на капитал е била в Correos да се осъществи процес на модернизация, целящ повишаване на
ефикасността и качеството на услугите, които дружеството предоставя.

(75)

Correos твърди, че рентабилността на инвестицията доказва, че всеки частен инвеститор би направил подобна
инвестиция, тъй като вътрешната норма на възвръщаемост на вливанията на капитал е надвишавала цената на
капитала на Correos.

(76)

Освен това Correos твърди, че за спазването на ПИУПИ не се изисква задължително ex ante прецизна оценка на
рентабилността, когато принципът се прилага към ситуацията на акционер в доставчик на УОИИ, каквато е универ
салната услуга. Такъв акционер задължително трябва да вземе под внимание задължението на дружеството за
предоставяне на УОИИ, когато преценява дали да направи инвестиция.

(77)

При такива обстоятелства би било достатъчно да се докаже въз основа на обективни и проверими доказателства, че
частен инвеститор, изправен пред същото задължение за обществена услуга, би действал по същия начин.

(78)

Според Correos до това заключение достига Съдът по делата „Chronopost I“ (12) и „Chronopost II“ (13), в които той
приема, че вътрешната норма на възвръщаемост, изчислена ex post, е подходящо средство да се определи дали
вливането на капитал е в съответствие с ПИУПИ.

4.1.4. КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ
(79)

Correos твърди, че разпространението на изборни материали на кандидатите на политическите партии в контекста
на организацията на изборите трябва да се счита за част от прерогативите на държавата.

(12) Решение от 3 юли 2003 г., Chronopost SA, La Poste и Френска република/Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal
express international (France) SNC и CRIE SA., съединени дела C-83/01 P, C-93/01 P и C-94/01 P, ECLI:EU:C2003:388.
(13) Решение на Съда от 1 юли 2008 г., Chronopost SA и La Poste срещу Union française de l'express (UFEX) и други, съединени дела C-341/06 P
и C-342/06 P, ECLI:EU:C2008:375.
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(80)

По-специално Correos твърди, че разпространението на изборни материали е основна функция на държавата, тъй
като то е част от общия режим за провеждане на избори, свързано е с конституционната роля на политическите
партии, както и понеже когато извършват тази дейност, служителите на Correos действат в качеството си на
държавни служители.

(81)

Според Correos поради своите цели, естество и регламентация разпространението на изборни материали на
кандидатите на политическите партии е неразривно свързано с упражняването на държавната власт от държавата.
Следователно това не е икономическа дейност, а Correos не следва да се счита за „предприятие“ по смисъла на
член 107, параграф 1 от Договора.

(82)

Дори ако Комисията счете, че разпространението на изборни материали на кандидатите на политическите партии е
икономическа дейност, Correos счита, че то не му предоставя избирателно предимство. Тази дейност е възложена
на Correos от държавата, тъй като то е единственият пощенски оператор, способен да предоставя услуга с
изискваните характеристики и качество на услугата. Следователно, що се отнася до разпространението на изборни
материали на кандидатите на политическите партии, Correos не е в сходно правно и фактическо положение с
никое друго предприятие от сектора на пощенските услуги.

(83)

Дори Комисията да заключи, че мярката представлява държавна помощ, Correos твърди, че мярката следва да се
счита за съществуваща помощ. Намалена тарифа за кандидатите на политическите партии за изпращане на изборни
материали е въведена от 1977 г. насам, когато се провеждат изборите от 15 юни 1977 г. Изборите от 15 юни
1977 г. са организирани с Кралски декрет № 20/1997 от 18 март 1977 г., с който за първи път се установява
специална тарифа за разпространението на изборни материали.

(84)

Correos обяснява, че точният размер на намалената тарифа (една песета, което се равнява на 0,006 евро) е
допълнително уреден с министерско постановление от 1977 г. Според Correos тази намалена тарифа е в сила
оттогава. Испанският Върховен съд в своето решение от 2 октомври 2006 г. (14) е заключил, че намалената тарифа
за разпространението на изборни материали, свързани с кандидатите на политическите партии, която все още е
приложима, е една песета (0,006 евро).

(85)

По-късно Кралски законодателен декрет № 20/1977 е заменен от Основен закон № 5/1985 от 19 юни 1985 г.
относно общата избирателна система („LOREG“), който съдържа същия текст по отношение на намалените тарифи
за разпространението на изборни материали на кандидатите на политическите партии.

(86)

В случай че Комисията заключи, че мярката представлява държавна помощ, Correos счита също така, че тя трябва
да се обяви за съвместима с вътрешния пазар.

(87)

На първо място, разглежданата мярка представлява „истинска услуга от общ икономически интерес“. Както в член
22 от Закона за пощите от 1998 г., така и в член 22, алинея 5 от Закона за пощите от 2010 г. се признава, че на
доставчика на ЗПУУ може да бъдат възложени задължения, свързани с разпространението на изборни материали, с
цел да се гарантира правилното развитие на изборните процеси. Освен това в член 22, параграф 5 от 2010 г. се
признава, че подобно възлагане на задължения следва да подлежи на компенсации.

(88)

Correos счита, че мярката е съвместима в съответствие с решението за УОИИ от 2012 г. (15) Correos обяснява, че
ще се прилага решението за УОИИ от 2012 г., тъй като средногодишният размер на компенсацията, предоставяна
на Correos, ще бъде под 15 милиона евро.

4.2. МНЕНИЯ ОТ АНОНИМНАТА ТРЕТА СТРАНА
(89)

Анонимната трета страна е съгласна с предварителните заключения, изведени от Комисията в решението за
откриване на процедурата, по отношение на следните мерки:
а) компенсациите за изпълнение на ЗПУУ, предоставени на Correos;
б) освобождаването от данък върху недвижимото имущество (НД) и данък върху икономическата дейност (ИД);

(14) Решение на испанския Върховен съд от 2 октомври 2006 г., Rec. 89/2004.
(15) Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функциони
рането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3).
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в) увеличенията на капитала, предоставени на Correos през 2004, 2005 и 2006 г.;
г) компенсацията, предоставена на Correos за разпространението на изборни материали.
(90)

Анонимната трета страна също така изразява изрично съгласие, че текущото разследване следва да се съсредоточи
върху мерките, изброени в съображение 89.

(91)

Тя обаче обръща внимание на Комисията върху няколко мерки, които не са били разгледани от Комисията в
решението за откриване на процедурата от 2016 г. и които по нейно мнение също би трябвало да бъдат оценени.

(92)

Според анонимната трета страна (16):
— през периода 1998—2003 г. Correos би получило държавна помощ, възлизаща най-малко на 794 милиона
евро,
— Correos би наследило безплатно пощенска мрежа от 9 054 клона за обслужване на клиенти, която е резултат
от изпълнението на ЗПУУ и предоставя на Correos конкурентно предимство за доставката на колети с тегло до
20 kg (17),
— Correos би се ползвало от някои неимуществени или изключителни права, като например договорите,
подписани между Correos и държавната администрация, правото да удостоверява автентичността на
пощенските съобщения, правото да използва термина „Испания“, отдаването под наем на публична собственост,
както и митнически привилегии,
— Correos би се възползвало от компенсации, предоставени от държавата за финансиране на нейните информа
ционни и комуникационни кампании,
— Фактът, че испанските органи са представени в управителните органи на Correos, би довел до някои безспорни
предимства и ползи за Correos. Едно от тези предимства е това, че до този момент Correos не е било
принудено по закон да прилага правилната методология за компенсациите. Correos би получило компенсации
за периода 2011—2016 г. в размер на приблизително 1,3 милиарда евро, прилагайки методологията за
компенсации, която беше оспорена от Комисията в решението за откриване на процедурата (18),
— Correos не би прилагало ставките на ДДС за определени пощенски услуги, които са предмет на индивидуално
договорени споразумения, които биха довели до несъвместима държавна помощ,
— Correos би увеличило капитала на Correos Express, дъщерно дружество на групата Correos, за да покрие
загуби в размер на приблизително 233 милиона евро, което би представлявало държавна помощ в полза на
Correos Express,
— Correos използва хищническа ценова политика, която е резултат от мерките за държавна помощ, получавани
от дружеството.
5. МНЕНИЯ ОТ ИСПАНИЯ
5.1. МНЕНИЕ ОТ ИСПАНИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ОТ 2016 Г.
5.1.1. КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА
УСЛУГА (ЗПУУ), ПРЕДОСТАВЕНА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ПОЩИТЕ ОТ 1998 Г.

(93)

Испания счита, че мярката не представлява държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от Договора. Поспециално испанските органи твърдят, че мярката не предоставя икономическо предимство за Correos, тъй като
компенсациите за ЗПУУ отговарят на критериите, определени в решението на Съда по делото „Altmark“ (19).
Испанските органи също така обясняват, че за въпросната мярка не е било подадено уведомление, тъй като те са
считали, че тя отговаря на критериите по делото „Altmark“.

(16) Комисията отбелязва, че някои от тези въпроси изглежда не са свързани с държавната помощ (например предполагаеми хищнически
ценови практики), че други изглежда не са пряко свързани с Correos (например твърдение за кръстосано субсидиране на Correos
Express), и че по отношение на други изглежда не са установени фактите (например предполагаема компенсация за финансирането на
информационни и комуникационни кампании на Correos).
17
( ) Анонимната страна посочва и разширяването на обхвата на ЗПУУ чрез Закона за пощите от 2010 г., за да включи колети с тегло до 20 kg,
като признак за интереса на Correos да разшири своята икономическа дейност, за да се конкурира — като се възползва от позицията си
на доставчик на универсална услуга — с останалите дружества доставчици на колетни услуги на испанския пазар на колетни услуги.
(18) Комисията ще направи оценка на компенсациите за ЗПУУ в полза на Correos съгласно Закона за пощите от 2010 г. в рамките на друго
решение (вж. съображение 32).
(19) Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans GmbH и Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00,
ECLI:EU:C:2003:415.
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(94)

Испанските органи твърдят, че мярката отговаря на третото условие, определено в решението на Съда по делото
„Altmark“, съгласно което компенсацията за ЗПУУ не трябва да надвишава нетните разходи (т.е. разходите минус
съответните приходи плюс разумна печалба) за задължението за обществена услуга. Испания твърди, че тя е
приложила валидна методология по отношение на компенсациите, която съответства на методологията за нетните
избегнати разходи, определена в Директива 2008/6/ЕО. Испанските органи твърдят, че използваната от тях
методология произтича от доклада на консултантското дружество NERA, възложен от Комисията. Според Испания
методологията за компенсациите, представена в доклада на NERA, представлява надлежно прилагане на методо
логията НИР. Комисията греши, като допуска, че свръхкомпенсацията, включително в контекста на делото
„Altmark“, може да се изчисли единствено като се използва методологията за аналитично счетоводно отчитане,
която води до заключението, че през периода 2004—2010 г. получената от Correos компенсация е надвишила
сумата, която може да се счита за необходима за пълно или частично покриване на разходите, възникнали при
изпълнение на неговото ЗПУУ.

(95)

Испанските органи също така твърдят, че мярката отговаря на четвъртия критерий по делото „Altmark“. Съгласно
четвъртия критерий по делото „Altmark“ при отсъствие на процедура за възлагане на обществена поръчка размерът
на получената компенсация трябва да се определи адекватно въз основа на анализ на разходите, които едно
типично добре управлявано и разполагащо с достатъчно средства предприятие в същия сектор ще направи, като се
вземат под внимание постъпленията и разумна печалба от изпълнението на задължението за извършване на
обществена услуга. Според испанските органи сравнението може да се извърши само с предприятия в същия
сектор, който в този случай е секторът на пощенските услуги. Испания оспорва съмненията, изразени от
Комисията по отношение на изведените заключения в доклада на Frontier Economics, че мярката отговаря на
четвъртия критерий по делото „Altmark“. Според Испания Комисията не е доказала в някое от своите решения, че
пощенските оператори от Гърция и Италия са нерентабилни. Освен това Испания счита, че фактът, че проучването
е било извършено ex-post, не е от значение за изпълнението на четвъртия критерий по делото „Altmark“. В
предишните си решения Комисията не е посочила, че извършено впоследствие проучване ще представлява пречка
за приемането на четвъртия критерий по делото „Altmark“. По-конкретно Испания се позовава на решението на
Комисията от 21 октомври 2008 г. относно „Poste Italiane“ (20). Освен това според Испания докладите, изготвени
ex-post, са приемливи съгласно установената съдебна практика. Испания се позовава по-специално на делото
„Chronopost-La Poste“ (21), при което Общият съд приема доклад, изготвен ex-post.

(96)

Испанските органи считат, че ако мярката бъде определена като държавна помощ, тя следва да се обяви за
съвместима с вътрешния пазар съгласно член 106, параграф 2 от Договора. По-специално Испания счита, че
мярката отговаря на критериите за съвместимост съгласно рамката относно УОИИ от 2012 г.

(97)

Испанските органи оспорват съмненията, изразени от Комисията относно изчерпателността на акта за възлагане, с
който се определят задълженията за извършване на обществена услуга и методите за изчисляване на компен
сацията. Според испанските органи актът за възлагане може да бъде съставен от един или няколко правно
обвързващи акта. Държавата членка е свободна да избере конкретната форма на този акт за възлагане. Освен това
не е необходимо той да съдържа конкретно понятието „акт за възлагане“. По-специално испанските органи считат,
че мярката отговаря на изискването по точка 16, буква д) от рамката относно УОИИ от 2012 г., съгласно което
актът за възлагане следва да съдържа мерки за избягване и възстановяване на свръхкомпенсации. Това е доказано с
факта, че прекомерната компенсация, предоставена през 2005 г., впоследствие е била възстановена през следващите
години.

(98)

По отношение на възможността за използване на нетните избегнати разходи като методология за изчисляване на
компенсацията, испанските органи твърдят, че с точка 69 от рамката относно УОИИ от 2012 г. не се определя
задължение за прилагане на методологията за нетните избегнати разходи; на държавите членки не се забранява да
използват тази методология. Освен това с точка 184 от Ръководството за прилагането на правилата на Европейския
съюз в областта на държавната помощ, обществените поръчки и вътрешния пазар към услугите от общ
икономически интерес, и по специално към социалните услуги от общ интерес (22), се пояснява, че целта на
неприложимостта на методологията НИР, определена в точка 69 от рамката за УОИИ от 2012 г., е да не се налага
допълнителна тежест на държавите членки за тези мерки, които са съществували преди въвеждането на
задължението за използване на методологията НИР. Поради това испанските органи считат, че методологията НИР,
както е приложена от Испания, е валидна и може законно да се използва за изчисляване на компенсацията,
предоставена преди 2012 г.

(20) Вж. Решение 2009/554/EО на Комисията от 21 октомври 2008 г. относно схема за държавна помощ C 49/06 (ex NN 65/06) приведена в
действие от Италия за компенсиране на Poste Italiane за разпространението на пощенски спестовни сертификати (ОВ L 189, 21.7.2009 г.,
стр. 3).
(21) Решение на Първоинстанционния съд от 14 декември 2000 г., Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express
international (France) и CRIE срещу Комисия на Европейските общности, T-613/97, ECLI:EU:T:2006:150.
(22) Публикувано от Комисията на 18 февруари 2013 г. (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_
procurement_bg.pdf).
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Както беше обяснено в съображение 94, испанските органи считат, че испанската методология, която е използвана
за изчисляване на компенсацията за изпълнение на ЗПУУ и която се основава на доклада на NERA, е еквивалентна
на методологията за нетните избегнати разходи. Испанските органи считат, че в този случай е без значение, че
испанската методология не включва стимули за ефективност и нематериални ползи, тъй като тези два критерия не
са били въведени към момента, когато Испания е приложила методологията. Тези критерии са въведени по-късно с
Директива 2008/6/ЕО и с рамката относно УОИИ от 2012 г.

(100) Испанските органи оспорват методологията и критериите, които Комисията е приложила по отношение на
разумната печалба в решението за откриване на процедурата от 2016 г. Испанските органи твърдят, че не следва
да има някакъв референтен показател за разумна печалба, приложим за всички пощенски оператори, и че тя следва
да се оценява за всеки отделен случай. Референтният показател за разумна печалба, приложен от Комисията в
решението ѝ от 25 януари 2012 г. по делото „bpost“ (23), не следва да се приема като отправна точка за другите
пощенски оператори. Първо, делото „bpost“ се различава значително от случая с Correos дотолкова, доколкото
делото „bpost“ не се отнася до изпълнението на ЗПУУ, а за предоставянето на други УОИИ. Второ, Комисията не
прилага съгласувано референтния показател за разумна печалба, определен в решението по делото „bpost“, тъй като
в другите си решения (24) Комисията е позволила по-високи референтни показатели.

5.1.2. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО (НД) И ДАНЪК ВЪРХУ
ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ (ИД)

(101) По отношение на освобождаването от данък НД испанските органи обясняват, че Законът за пощите от 1998 г. и
Законът за пощите от 2010 г. не освобождават Correos от данък НД. При тълкуването на разпоредбите на Закона
за пощите от 1998 г. и Закона за пощите от 2010 г. някои испански съдилища обаче са заключили, че освобожда
ването от данък НД е приложимо за Correos. Испанските органи обясняват, че освобождаването от данъка е било
приложено при много ограничен брой случаи. В действителност то е било ефективно приложено за 94 от 13 000те помещения на Correos.
(102) Испанските органи считат, че освобождаванията от данъка не могат да бъдат приписани на държавата, тъй като те
произтичат от решенията на испанските съдилища, съгласно които сумите по данък НД, платени преди това от
Correos, трябва да бъдат върнати на дружеството.
(103) По отношение на освобождаването от данък ИД испанските органи считат, че освобождаването от данък ИД
следва да се счита за съществуваща помощ. Освобождаването от данък ИД е било въведено преди присъединяването
на Испания към ЕИО. Според испанските органи освобождаването от данък ИД датира от 1966 г., когато с Декрет
№ 3313/1966 от 29 декември 1966 г. е бил приет данъкът върху дейностите и търговските и промишлените
ползи. Със Закон № 39/1988 от 28 декември 1988 г. данъкът върху икономическите, търговските и
промишлените ползи, начисляван като лицензионна такса, е заменен с данъка върху икономическата дейност (ИД).
Според Испания този данък не е претъпял значителни изменения от 1966 г. насам независимо от факта, че
Correos се е ползвало от пълно освобождаване поради своя характер, когато е било административен орган.

5.1.3. ВЛИВАНИЯТА НА КАПИТАЛ ПРЕЗ 2004 Г., 2005 Г. И 2006 Г.
(104) Испанските органи считат, че вливанията на капитал, извършени през 2004 г., 2005 г. и 2006 г., не включват
държавна помощ, тъй като те отговарят на ПИУПИ.
(105) Те подчертават, че вливанията на капитал са били предшествани от предварителни икономически оценки, подобни
на тези, които всеки частен инвеститор би извършил. Вливанията на капитал са били предвидени в многого
дишните планове за действие, одобрени от държавата в качеството ѝ на акционер, и са били включени в общите
държавни бюджети, които от своя страна са отразявали стратегическите планове на дружеството, изготвени с цел
разширяване на неговата икономическа дейност в области с по-добри перспективи и подобряване на неговата
ефикасност в условия на ясно изразен спад на пазара на пощенски услуги.
(23) Решение 2012/321/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно мярка SA.14588 (C 20/09), приведена в действие от Белгия в полза
на De Post – La Poste (понастоящем „bpost“) (ОВ L 170, 29.6.2012 г., стр. 1).
(24) Например Решение на Комисията от 28 март 2012 г. по дело SA.33054 (2012/N) — Компенсация за нетните разходи, направени за
поддържане на търговски нежизнеспособна мрежа за периода 2012—2015 г. и продължаване на механизма за работен капитал
(ОВ C 121, 26.4.2012 г., стр. 1), и Решение 2012/636/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно мярка C 36/07 (ex NN 25/07),
приведена в действие от Германия в полза на Deutsche Post AG (ОВ L 289, 19.10.2012 г., стр. 1).
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(106) По-специално със стратегическите планове за периода 2001—2006 г. са били въведени действия за завършване на
процеса на модернизация на предприятието с оглед постигането на следните цели:
а) гарантиране на бъдещата устойчивост на пощенската дейност чрез подобряване на ефикасността, като се
насърчават групите дейности с най-висока добавена стойност;
б) засилване на дейностите с най-добри перспективи за растеж в средносрочен план;
в) насърчаване на технологичното развитие в областта на управлението на бази данни, „пощенските салони“ и др.;
г) модернизиране на модела на управление и организация на Correos и адаптирането му към пазарните условия.
(107) Според испанските органи, с оглед постигането на тези цели, е било необходимо да бъдат осигурени допълнителни
ресурси за дружеството, за да се осъществят необходимите инвестиции. След анализ на стратегията на
предприятието акционерът е взел решение да извърши три увеличения на капитала, общо на стойност от 48,08
милиона евро, всяко от които в размер на 16,027 милиона евро, които да бъдат приложени през финансовите
години 2004, 2005 и 2006 г. Това увеличение на капитала е било определено като важен елемент за постигането
на прогнозата за коефициентите на рентабилност в плановете за действие на дружеството и е било отразено в
оценките, извършени от единствения акционер. В действителност увеличенията на капитала са били продиктувани
от необходимостта от осъществяване на инвестиции, които са с нарастваща норма на възвръщаемост или в
допълнение към онези, които дружеството обичайно е извършвало.
(108) Освен това испанските органи твърдят, че оценката е била извършена в контекста на бизнес перспективи и
резултати, свързани с увеличаването на капитала, за период от пет години, което е разумен период за оценяване на
адекватността на решенията за бизнес инвестиции. Тези прогнози са били отразени в многогодишните планове за
действие, които от своя страна са били включени в общите държавни бюджети. В многогодишния план за
действие, одобрен през финансовата 2004 г., е било посочено увеличаване на годишния оборот с 3,6 % и
подобряване на нетните печалби със средно около 5 %, въз основа на сравнение със статичен сценарий без
увеличаване на капитала. Тези резултати са получени въз основа на еднакъв брой отпускания на капитал през
2004 г., 2005 г. и 2006 г., които дават възможност за изпълнение на насоките за действие, предвидени в стратеги
ческите планове, що се отнася до инвестициите.
(109) Прогнозите, включени в многогодишния план за действие и в общия държавен бюджет, биха били напълно
съпоставими на тези, които частен инвеститор в условия на пазарна икономика би направил. Те са основата, на
която държавата, в качеството си на акционер, се е позовала, когато е разрешила извършването на трите
увеличения на дяловия капитал на дружеството на обща стойност от 48 081 000 евро.
(110) Тези предварително (ex ante) извършени прогнози са представени в таблица 3.

Таблица 3
Многогодишен план за действие за 2004 г.

Нетен оборот (в хиляди евро)
Ръст на оборота
Нетна печалба или загуба за финансовата го
дина (в хиляди евро)
Прогнозирана нетна печалба

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1 897 475

1 975 031

2 047 873

2 115 371

3,4 %

4%

3,6 %

3,2 %

78 092

97 214

106 038

113 403

4,1 %

4,9 %

5,1 %

5,3 %

(111) Испанските органи обясняват, че многогодишните планове за действие са надеждни предварителни анализи на
икономическите и финансовите прогнози. Съдържащите се в тях прогнози показват равнища на възвръщаемост,
еквивалентни на тези, които частен инвеститор би изисквал, поради което решението за увеличаване на дяловия
капитал, за да може дружеството да осъществи необходимата инвестиция за постигане на прогнозираните печалби,
е напълно обосновано. Според испанските органи тези маржове на възвръщаемостта биха дали основание на всеки
частен инвеститор да вземе сходно решение.
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(112) Испания посочва, че тя е приела на 13 декември 2004 г. решението за увеличаване на дяловия капитал и за
отпускане на 16 027 милиона евро въз основа на многогодишния план за действие за финансовата 2004 година и
благоприятните финансови прогнози, показани в таблица 1. По подобен начин, акционерът е приел решенията за
последващите увеличения съответно на 5 декември 2005 г. и 29 декември 2006 г., също въз основа на
съответните многогодишни планове за действие. Испания посочва също така, че действителното развитие на
параметрите, използвани в многогодишните планове за действие, определено е подобрило финансовите прогнози,
както може да се види в таблица 4.

Таблица 4
Действителни резултати
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1 940 000

2 014 400

2 106 600

2 141 000

Нетна печалба или загуба за финансовата го
дина (в хиляди евро)

9,1 %

7%

4,9 %

3,6 %

Нетна печалба

4,3 %

9,1 %

7%

4,9 %

Нетен оборот (в хиляди евро)

(113) В допълнение към горепосоченото испанските органи са предоставили също така последваща проверка, извършена
от Ernst & Young, при която е приложен критерият за частен инвеститор и при която е изведено заключението, че
вътрешната норма на възвръщаемост на анализираните увеличения на капитала е била 9,29 %, а пазарната цена на
капитала за тази инвестиция е била 7,87 % към момента на осъществяване на инвестицията.
(114) В тази връзка испанските органи считат, че забележките в решението за откриване на процедурата от 2016 г.,
които Комисията е направила въз основа на делото Комисия /EDF (25) по отношение на необходимостта от
извършване на анализ на рентабилността преди осъществяване на въпросната инвестиция, не отчитат, че е
извършена предварителна икономическа оценка, като проверката с прилагане на критерия за частен инвеститор,
изложена в доклада, е послужила като допълнително доказателство за утвърждаване на валидността на
използвания ПИУПИ.
(115) Испанските органи оспорват по-специално приложимостта на решението на Съда по делото Комисия/EDF в
настоящия случай, тъй като EDF е осъществявало дейност при нормални пазарни условия, докато на Correos е
възложено ЗПУУ. Испанските органи твърдят, че при анализиране на приетите мерки във връзка с публично
предприятие, осъществяващо дейност в сектор със ЗПУУ, последващият анализ на рентабилността не може да се
счита за невалиден, тъй като предоставянето на общата икономическа услуга не е строго подчинено на търговската
логика и е необходимо в този случай да се вземат под внимание всички налични обективни и проверими данни.
(116) Следвайки тази логика, испанските органи считат, че по-уместна съдебна практика би било делото „Chronopost
I“ (26) и делото „Chronopost II“ (27), при които Съдът на Европейския съюз е одобрил анализа на Комисията в
Решение 98/365 (28) с двете решения, които той е издал в отговор на съответните жалби срещу това решение. В
това решение Комисията е извършила последваща оценка на това дали поведението на френския пощенски
оператор (La Poste) като акционер на SFMI-Chronopost е било обосновано в търговско отношение съгласно
критериите за частен инвеститор в условия на пазарна икономика и е сравнила ex-post вътрешната норма на
възвръщаемост на вливанията на капитал, направени от държавата в полза на La Poste, и неговите разходи за
собствен капитал.
(117) И накрая, испанските органи обясняват, че ако Комисията не приеме, че вливанията на капитал са в съответствие с
ПИУПИ, тогава те следва да се разглеждат в контекста на член 106, параграф 2 от Договора, тъй като те предста
вляват ресурси, предназначени за обществената услуга, и при никакви обстоятелства, било то поради предназна
чението на средствата или тяхното естество, те не са били оперативна помощ.
(25) Решение на Съда от 5 юни 2010 г., Европейска комисия срещу Électricité de France (EDF), C-124/10 P, ECLU:EU:C:2012:318.
(26) Решение от 3 юли 2003 г., Chronopost SA, La Poste и Френска република/Union française de l'express (Ufex) и др., съединени дела C-83/01 P,
C-93/01 P и C-94/01 P, ECLI:EU:C2003:388.
(27) Решение от 1 юли 2008 г., Chronopost SA и La Poste/Union française de l'express (UFEX) и др., съединени дела C-341/06 P и C-342/06 P,
ECLI:EU:C2008:375.
(28) Решение 98/365/ЕО на Комисията от 1 октомври 1997 г. относно предполагаема държавна помощ, предоставена от Франция в полза на
SMFI-Chronopost (ОВ L 164, 9.6.1998 г., стр. 37).
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5.1.4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАНДИДАТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
(118) Испанските органи считат, че разпространението на изборни материали от страна на Correos не представлява
държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Всички дейности, извършвани от Correos в
хода на организирането на изборите, и по-специално разпространението на изборни пропагандни материали
относно кандидатите за политически партии, не са икономически дейности, тъй като те са прерогатив на
държавата.
(119) По-специално по отношение на разпространението на изборни пропагандни материали за кандидатите на полити
ческите партии испанските органи оспорват заключенията, изведени в решението за откриване на процедурата, че
мярката е икономическа дейност. Испанските органи твърдят, че държавата не е въвела пазарни инструменти, за да
гарантира, че всички избиратели получават изборни пропагандни материали относно кандидатите на полити
ческите партии. Изборната процедура е съставена от редица дейност, всички необходими и взаимосвързани, чиято
цел е гарантиране на основното право на глас. Поради това тази дейност следва да се счита като прерогатив на
държавата.
(120) Испанските органи са на мнение, че ако мярката следва да се счита за помощ, то тя би била съществуваща помощ,
тъй като тя предшества присъединяването на Испания към Европейската икономическа общност през 1986 г.
Компенсацията за разпространението на изборни материали, предоставяна на кандидатите за изборите, съществува
от 1977 г. насам, без да е претърпяла някакви значителни промени. Съгласно член 44, алинея 3 от Кралски
законодателен декрет № 20/1977 от 18 март 1977 г. относно правилата за изборите специалните пощенски
тарифи, които ще се прилагат за изборните материали, изпращани от кандидатите на политическите партии, се
определят с министерско постановление. С министерското постановление от 3 март 1977 г. и министерското
постановление от 4 май 1977 г. е определена фиксираната тарифа от една песета за писма с тегло до 50 грама,
която остава непроменена оттогава.
(121) С член 59 от Основен закон № 5/1985 от 19 юни 1985 г. относно общата избирателна система се потвърждава
задължението за определяне с министерско постановление на специалната тарифа, която трябва да се прилага за
кандидатите на политическите партии, които изпращат изборни материали. В член 1 от Mинистерското постано
вление от 30 октомври 1985 г. е посочено, че специалните тарифи, определени с министерското постановление от
3 май 1977 г., продължават да се прилагат. Впоследствие, с член 1 от Mинистерското постановление от 30 април
1986 г. е определено, че специалните тарифи, установени с член 1 от Mинистерското постановление от
30 октомври 1985 г., продължават да се прилагат, т.е. специалните тарифи, определени с Mинистерското постано
вление от 3 май 1977 г. Специалната тарифа, приложима за кандидатите на политическите партии, не е била
изменена с член 12 от Кралски декрет № 605/1999 от 6 април 1999 г., Закона за пощите от 1998 г. и Закона за
пощите от 2010 г. и понастоящем тя е определена в член 59 от Основен закон № 5/1985 от 19 юни 1985 г.
относно системата на общите избори, който съдържа препратка към специалните тарифи, определени в
министерското постановление от 3 март 1977 г.
(122) Освен това испанските органи твърдят, че ако мярката бъде счетена за държавна помощ, тя следва да се обяви за
съвместима с вътрешния пазар съгласно член 106, параграф 2 от Договора.
(123) Предвид давностния срок от 10 години, разгледан в решението за откриване на процедурата (14 февруари 2004 г.
— 14 февруари 2014 г.), испанските органи твърдят, че разглежданият период следва да бъде 2004—2012 г., тъй
като през 2013 г. не е имало избори.
(124) Възлагането на услугата от общ икономически интерес през периода 2004—2011 г. е уредено с министерски
постановления, които са включвали съдържанието, обхвата и продължителността на задължението за извършване
на обществената услуга. Възлагането на услугата от общ икономически интерес на Correos през 2011 г. и 2012 г.
е извършено с одобрение на Министерския съвет за всеки от изборите. В тези одобрения са посочени естеството,
съдържанието, обхватът и продължителността на услугата от общ икономически интерес. Освен това в таблица 5 е
показано, че при всички случаи общата компенсация, получена от Correos за доставката на изборни материали по
време на изборите, провеждани от 2004 г. до 2012 г., не е надвишавала направените разходи.
Таблица 5
Недостатъчна компенсация за Correos за доставката на изборни материали
(В евро)

Година

Обхват на изборите

Общо
разходи

Приходи
0,006 евро на
пощенска
пратка

Компенсация за
разпространението на
изборни материали

Приходи +
компенсацията
общите разходи

2004 г.

Национални

[…] (*)

[…]

27 182 926

[…]

2005 г.

Регионални

[…]

[…]

3 670 281

[…]
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(В евро)

Година

Обхват на изборите

Общо
разходи

Приходи
0,006 евро на
пощенска
пратка

Компенсация за
разпространението на
изборни материали

Приходи +
компенсацията
общите разходи

2006 г.

Регионални

[…]

[…]

4 528 376

[…]

2007 г.

Национални/регионални

[…]

[…]

19 536 604

[…]

2008 г.

Национални/регионални

[…]

[…]

19 609 632

[…]

2009 г.

Национални/регионални

[…]

[…]

14 603 021

[…]

2010 г.

Регионални

[…]

[…]

4 620 588

[…]

2011 г.

Национални/регионални

[…]

[…]

40 092 858

[…]

2012 г.

Регионални

[…]

[…]

14 268 978

[…]

2013 г.

Не е приложимо

[…]

[…]

[…]

[…]

ОБЩО

[…]
148 113 264

[…]

(*) Поверителна информация.

5.2. СТАНОВИЩЕ НА ИСПАНИЯ ОТНОСНО МНЕНИЯТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
(125) Първо, испанските органи посочват, че жалбоподателят, чието писмо е дало повод за настоящото производство, не
е представил становища по решението за откриване на процедурата от 2016 г. Испанските органи отбелязват, че
единствените трети страни, които са представили становища, са Correos y Telégrafos S.A. и анонимна страна,
представляваща сектора на колетни пратки, което може да се предположи от съдържанието на представените
мнения.

5.2.1. СТАНОВИЩА ОТНОСНО МНЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ АНОНИМНАТА ТРЕТА СТРАНА
(126) По редица въпроси, за които анонимната трета страна не е предоставила конкретни допълнителни аргументи,
испанските органи се позовават на своите мнения, представени относно решението за откриване на процедурата от
2016 г.
(127) Освен това испанските органи представят няколко допълнителни мнения по следните въпроси:

5.2.1.1. Удължаване на периода на разследването
(128) Испанските органи считат, че искането за удължаване на разследването до давностния срок е недопустимо и
несъвместимо, тъй като съгласно установената съдебна практика на Съда Комисията прилага официалната
процедура по разследване, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора, само за мерки, които пораждат
сериозни съмнения относно съвместимостта, при условие че тези мерки са били извършени извън десетгодишния
давностен срок. Испанските органи също така отбелязват, че анонимната заинтересована страна е признала този
правен довод в своите собствени мнения, в които се посочва следното: „Ясно е, че тези суми не могат да бъдат
предмет на процедурата по разследване, тъй като давностният срок за преразглеждане е изтекъл“.
(129) Испанските органи също така считат, че искането за удължаване на разследването до периода след 2010 г. е
неоснователно, тъй като испанската държава се е ограничила до извършването на авансови плащания от общия
държавен бюджет, които са подлежали на корекция след определянето на нетните разходи, след като е било
подадено уведомление за новия План за предоставяне на услуги и Комисията е дала становище по него.
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(130) Испанските органи считат, че тази трета страна имплицитно признава, че нетните разходи не могат да се
определят, докато не бъде приет новият План за предоставяне на услуги, тъй като тя се позовава в своите мнения
на бележките към годишния счетоводен отчет на Correos за 2014 г., в които е посочено следното: „Решение на
CNMC (29) относно изчисление на нетните разходи за универсалната пощенска услуга през 2011 г., 2012 г. и
2013 г., различно от изчислението в общия държавен бюджет, може да окаже въздействие върху сумите, въведени
в счетоводния отчет. Не би било възможно да се изчисли това окончателно въздействие, докато не влезе в сила
новият План за предоставяне на услуги, с който ще бъдат установени методологията и компонентите за
изчисляване на нетните разходи“.

5.2.1.2. Предполагаеми предимства, свързани с освобождаването от ДДС
(131) По отношение на освобождаването от ДДС испанските органи обясняват, че то заложено испанското законода
телство изцяло в съответствие с разпоредбите на директивата на ЕС, с която се урежда този въпрос. Испанските
органи също така обясняват, че условието за приписване на отговорност на държавата не е изпълнено, ако с дадена
национална мярка се транспонира акт на Общността, който не подлежи на свобода на преценка, както е
постановено в решението на Съда от 23 април 2009 г. по дело C-460/07 („Puffer“) (30).

5.2.1.3. Предполагаеми компенсации, предоставени от държавата за финансиране на информа
ционните и комуникационните кампании на предприятието
(132) Испанските органи отричат, че Correos може да се е възползвало от помощта, за да финансира своите информа
ционни и комуникационни кампании.
(133) По-специално испанските органи поясняват, че свързаните планове за институционални информационни и комуни
кационни дейности, посочени от анонимната трета страна като признак за такава подкрепа, включват за
статистически цели всички дейности в тази област, извършени от органите на общата държавна администрация,
както и публични предприятия, но разходите на Correos за информационни дейности, посочени в тези планове,
винаги са били покривани със собствените ресурси на дружеството.
(134) Испанските органи поясняват, че както е посочено в самия план, Комисията по институционални информационни
и комуникационни дейности, която е административен колективен орган, включва в плана всички институ
ционални кампании, които ще се провеждат от общата държавна администрация и свързаните органи. Подобно на
всяко друго публично предприятие, Correos y Telégrafos, S.A. изготвя своите собствени планове за информационни
дейности, които се финансират с неговите собствени ресурси, и ги включва в този план единствено за
статистически цели.

5.2.2. СТАНОВИЩА ОТНОСНО МНЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ CORREOS
(135) Испанските органи изразяват съгласие със становищата, представени от Correos y Telégrafos, S.A.
(136) В отговор на искането, отправено от Correos в неговите писмени становища, че разпределените дивиденти следва
да бъдат отчетени като намаляване на прекомерната компенсация, посочена в решението за откриване на
процедурата от 2016 г., испанските органи отново посочват, че досега не са били представени доказателства за
съществуването на такава свръхкомпенсация.
(137) Испания обаче също така потвърждава своята позиция, като подчертава, че е необходимо да се отчете изплащането
на дивиденти за целите на намаляването на всяка потенциална помощ, която може да бъде установена в края на
официалната процедура по разследване. Според испанските органи тези извънредни и еднократни дивиденти,
предоставени от Correos на държавата, следва да бъдат взети под внимание за целите на изчисляването на
публичните ресурси, предоставени на Correos, в съответствие с решението на Комисията по делото
„Statsbaner“ (31).
(29) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(Национална комисия за пазарите и конкуренцията): CNMC ще приеме решения,
след като бъдат определени нетните разходи за универсалната пощенска услуга и несправедливата тежест за тези различни години.
(30) Решение на Съда от 23 април 2009 г., Sandra Puffer срещу Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, C-460/07, ECLI:EU:
C:2009:254.
(31) Решение 2011/3/ЕС на Комисията от 24 февруари 2010 г. относно договорите за обществена услуга за транспорт между датското
Министерство на транспорта и „Danske statsbaner“ (държавна помощ C 41/08 (ex NN 35/08) (ОВ L 7, 11.1.2011 г., стр. 1).
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5.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МНЕНИЯ ОТ ИСПАНИЯ
5.3.1. АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СВРЪХКОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ЗПУУ ЗА ПЕРИОДА
2004—2010 Г.

(138) Испанските органи заявяват отново, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos през периода
2004—2010 г., не включват държавна помощ, но дори и да включват, тази помощ следва да се счита за
съвместима, и те смятат, че дори и да се приеме подходът на използване на методологията на разпределяне на
разходите (32), приложена от Комисията в решението за откриване на процедурата от 2016 г., евентуалната
свръхкомпенсация би могла да се изчисли само ако се следват посочените по-долу предварителни условия:
(139) Първо, запазеният сектор и незапазеният сектор следва да се разглеждат поотделно: запазеният сектор съответства
на пощенските услуги, които са обхванати от ЗПУУ и които се предоставят в условия на монопол; незапазеният
сектор обхваща пощенските услуги, които са обхванати от ЗПУУ. Освен това по отношение на компенсацията в
запазения сектор е приложен метод, чиито резултати съвпадат напълно с тези, които се получават с метода чрез
разпределяне на разходите, а в незапазения сектор е приложен подход за нетните избегнати разходи (НИР), като
компенсацията е изчислена и определена поотделно за всеки сектор. Съответно тези сектори следва да се считат за
две отделни УОИИ, които подлежат на отделни оценки и на различни методологии за определяне на компен
сациите. Съгласно испанската методология компенсацията за запазения сектор съответства на неговите счетоводно
отчетени нетни разходи (общите разходи минус приходите), докато компенсацията за незапазения сектор е
изчислена по подхода за нетните избегнати разходи, който обхваща резултатите от загубите на тези сегменти от
незапазения сектор, които носят загуби, като се допуска, че всеки частен оператор би преустановил своята дейност
в тези сегменти при отсъствие на задължения за извършване на обществена услуга.
(140) Според тази логика от общата компенсация за ЗПУУ, предоставена на Correos за периода 2004—2010 г., която
възлиза общо на около 955,237 милиона евро, 637,850 милиона евро (счетоводно отчетената загуба на запазения
сектор) ще бъдат разпределени за запазения сектор, а 317,387 милиона евро (остатъкът) — за незапазения сектор
(вж. таблица 6).

Таблица 6
Компенсация за запазения сектор и незапазения сектор, обхванати от ЗПУУ
(В милиони евро)
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Запазен сектор

46,171

40,435

39,558

80,823 101,783 176,559 152,521 637,850

Незапазен сектор

44,859

47,294

55,199

39,441

91,030

87,729

94,757

Общо

2008 г.

40,863

2009 г.

45,919

2010 г.

Общо

43,812 317,387

120,264 142,646 222,478 196,333 955,237

(141) Испанските органи считат, че двете компенсации следва да бъдат оценени поотделно, което води до различен
резултат от този, до който е достигнала Комисията в решението за откриване на процедурата от 2016 г.

5.3.1.1. Оценка на компенсациите за запазения сектор, обхванат от ЗПУУ
(142) Испанските органи предлагат оценката на компенсациите за запазения сектор, обхванат от ЗПУУ, да се извърши,
като се използват методологията на разпределяне на разходите и референтен показател за възвръщаемост на
продажбите (33) от 4,8 % (референтният показател, приложен при делото „bpost“ за възлагания с малък риск).
(32) Методологията на разпределяне на разходите включва изчисляване на нетните разходи на задължение за извършване на обществена
услуга (като например ЗПУУ) като от направените разходи се приспадат приходите, получени при изпълнение на задълженията за
извършване на обществена услуга. Съгласно методологията на разпределяне на разходите към нетните разходи може да се добави разумна
печалба, за да се изчисли максималният размер на допустимата компенсация.
(33) Възвръщаемостта на продажбите е мярка за рентабилност, известна също като марж на оперативната печалба. Тя се изчислява като
съотношението между нетната оперативна печалба (преди олихви и данъци) и приходите от продажбите. По-точно, нетната оперативна
печалба е разликата между приходите и разходите на оперативно равнище.
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(143) Прилагането на този подход води до заключението, че Correos е получило недостатъчна компенсация за тази
УОИИ, тъй като помощта, предоставена за запазения сектор, обхванат от ЗПУУ, съответства точно на неговите
нетни счетоводно отчетени разходи, както е показано в таблица 7, като недостатъчната компенсация се равнява на
разумната печалба, която не е отчетена.
Таблица 7
Недостатъчна компенсация за запазения сектор, обхванат от ЗПУУ
(В милиони евро)
Запазен сектор, обхванат от ЗПУУ

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи = разходи–приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разумна печалба (въз основа на въз
връщаемост на продажбите от
4,8 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи + разумна печалба

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разрешена компенсация за Correos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Компенсация, предоставена на Cor
reos

46,171

40,435

39,558

80,823

Недостатъчна компенсация =
разрешена компенсация – пре
доставена компенсация

[…]

[…]

[…]

[…]

101,783 176,559 152,521 637,850

[…]

[…]

[…]

[…]

(144) Испанските органи обясняват, че с оглед на това, че Correos е получило недостатъчна компенсация за предоста
вянето на запазените услуги, обхванати от ЗПУУ, и че другите условия от Рамката относно УОИИ от 2012 г. са
изпълнени, компенсацията, разпределена за запазения сектор, обхванат от ЗПУУ, следва да се счита за съвместима.
5.3.1.2. Оценка на компенсациите за незапазения сектор, обхванат от ЗПУУ
(145) Испанските органи считат, че за незапазените услуги, обхванати от ЗПУУ, може да се приложи референтният
показател, използван при делото „bpost“ за възлагания с голям риск
(146) При такова допускане обаче испанските органи признават, че незапазеният сектор, обхванат от ЗПУУ, би имал
отрицателни нетни разходи всяка година, т.е. нетна печалба, която не би допуснала предоставяне на някаква
компенсация, както се вижда от таблица 8.
Таблица 8
Свръхкомпенсация за незапазения сектор, обхванат от ЗПУУ
(В милиони евро)
Незапазен сектор, обхванат от ЗПУУ

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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(В милиони евро)

Незапазен сектор, обхванат от ЗПУУ

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Нетни разходи = Разходи – при
ходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разумна печалба (въз основа на въз
връщаемост на продажбите от
7,4 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи + разумна печалба

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разрешена компенсация

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Предоставена компенсация

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Свръхкомпенсация = предоста
вена компенсация – разрешена
компенсация

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

(147) При този подход компенсацията, предоставена за незапазения сектор, обхванат от ЗПУУ, може да се счита за
несъвместима, доколкото тя е компенсирала Correos прекомерно. Испанските органи обаче подчертават също така,
че следва да се вземат под внимание дивидентите, тъй като те de facto са намалили размера на компенсацията,
предоставена на Correos, както е обяснено в съображения 148—152.

5.3.2. ДИВИДЕНТИ
(148) Испанските органи обясняват, че Correos е изплатило дивиденти през периода 2004—2010 г.

Таблица 9
Дивиденти, изплатени от Correos
(В милиони евро)

Изплатени дивиденти

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

0,000

0,000

29,775

30,576

51,958

38,966

0,000

151,275

(149) Испанските органи обясняват, че тези дивиденти не следва да се разглеждат основно като възнаграждение за
акционерите, тъй като тяхната роля по-скоро е била тази на имплицитен механизъм за възвръщане на предоста
вените средства, който е позволил на испанските органи, при конкретните обстоятелства на настоящия случай, да
намалят потенциално свръхфинансиране, като възстановят ресурси от дружеството. Държавата, в качеството си на
бюджетен орган, е решила да включи такива дивиденти във всеки общ държавен бюджет, приет през периода
2005—2008 г., за да коригира всяко потенциално свръхфинансиране, установено през предходната година, през
годината, когато са били взети такива бюджетни решения. През 2009 г. и 2010 г. не е била приета такава
разпоредба, тъй като прогнозите са сочели загуби за дружеството през тези години.
(150) Първо, испанските органи обясняват, че решението за изплащане на дивиденти може да бъде приписано по-скоро
на испанската държава като публичен орган, отколкото на ръководството на Correos. В тази връзка испанските
органи обясняват, че:
а) разпоредбата за изплащане на дивиденти от страна на Correos е отразена в общия държавен бюджет както в
позиция „Капитал“ на дружеството, така и в глава „Неданъчни приходи на държавата“. Общият държавен
бюджет се приема чрез проектозакон (Anteproyecto de Ley), който се одобрява от Министерския съвет и се
внася в Парламента за окончателно решение;
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б) необходимостта от извършване на финансови корекции чрез дивидентите се основава на резултатите на
дружеството през годината, предшестваща годината, през която дивидентите се отразяват в общия държавен
бюджет, тъй като тези резултати са единствените налични, когато се приема проектозаконът за бюджета през
септември всяка година;
в) като дружество Correos определено не е било заинтересовано да изплаща дивиденти на държавата, която така
или иначе е била задължена да изплаща компенсацията за ЗПУУ до 2010 г.
(151) Второ, испанските органи обясняват, че обстоятелствата са били такива, че дивидентите са били единственият
практически начин за коригиране на потенциално прекомерно финансиране през определени години поради
следните причини:
а) през 2000 г. Испания е сключила договор с Correos, съгласно който до 2010 г. автоматично се изплаща
компенсация в определен размер, който се изчислява въз основа на предварително разработена формула;
б) въпреки че Испания не е извършила официална проверка за наличие на свръхкомпенсация, испанските органи
са били наясно, че особено благоприятното финансово положение на дружеството през определени години е
било доказателство за това, че част от финансирането може да не е било напълно необходимо през тези години;
в) при такива обстоятелства получаването на дивиденти е било единственото законно средство, чрез което
държавата да може да намали потенциалното прекомерно финансиране, предоставено на Correos, тъй като в
договора не са били предвидени алтернативни средства. В този случай дивидентите са действали като
механизъм за възвръщане на предоставените средства;
г) испанските органи също така обясняват, че Correos не е получило някакво конкретно икономическо
предимство в резултат на предоставеното прекомерно финансиране и възстановяването му чрез дивиденти.
Дружеството е било доста рентабилно през тези години (и не се е нуждаело от допълнителни средства, за да
функционира), не е взело банкови кредити (съответно не се е възползвало от по-добра кредитоспособност) и не
е извършило конкретни придобивания.
(152) Въз основа на тази логика испанските органи обясняват, че дивидентите, изплатени през година N, са били
определени през година N-1 въз основа на счетоводните резултати, налични за година N-2. Съответно целта на
тези дивиденти е била да се намали свръхкомпенсацията, произтичаща от година N-2, както е обобщено в
таблица 10.
Таблица 10
Дивиденти и свръхкомпенсация
(В милиони евро)
Година на
плащане

Година, свързана
със свръхкомпенса
цията

Размер на свръхком
пенсацията за съответ
ната година

29,775

2006 г.

2004 г.

44,859

15,084

30,576

2007 г.

2005 г.

47,294

16,718

51,958

2008 г.

2006 г.

55,199

3,241

38,966

2009 г.

2007 г.

39,441

0,475

0,000

2010 г.

2008 г.

40,863

40,863

0,000

2011 г.

2009 г.

45,919

45,919

0,000

2012 г.

2010 г.

43,812

43,812

317,387

166,112

Размер на диви
дентите

Общо

151,275

Намалена свръхком
пенсация за съответ
ната година

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТАНОВИЩА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ UNIPOST
(153) На 20 март 2018 г. Unipost информира Комисията, че е започнало процедура по ликвидация на 19 февруари
2018 г. и че то счита, че несъвместимата държавна помощ, предоставена на Correos, е изиграла значителна роля
за неговата несъстоятелност.
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(154) Според Unipost благодарение на тази несъвместима помощ Correos е имало възможност да прилага по-ниски цени
на незапазените пазари, като е провеждало политика на ценообразуване, която не е била свързана с неговите
разходи на такива незапазени пазари.
7. ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ
7.1. КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ЗПУУ, ПРЕДОСТАВЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПОЩИТЕ ОТ 1998 Г.
7.1.1. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА
(155) Съгласно член 107, параграф 1 от Договора „всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на
държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез
поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки,
доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.
(156) От това следва че трябва да бъдат изпълнени следните кумулативни условия, за да се определи дадена финансова
мярка като държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора: i) мярката трябва да може да бъде
приписана на държавата и да е предоставена чрез държавни ресурси; ii) тя трябва да предоставя икономическо
предимство на предприятията; iii) това предимство трябва да бъде избирателно; и iv) мярката трябва да нарушава
или да заплашва да наруши конкуренцията и да може да засегне търговията между държавите членки.
7.1.1.1. Мярка, която може да бъде приписана на държавата и е предоставена чрез държавни ресурси
(157) За да представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, мярката трябва да е
предоставена от държавата или чрез държавни ресурси. Държавните ресурси включват всички ресурси на
публичния сектор (34), включително ресурси на вътрешнодържавни структури (децентрализирани, федерални,
регионални и други) (35).
(158) Компенсациите за изпълнението на ЗПУУ съгласно Закона за пощите от 1998 г. се изплащат директно от общия
държавен бюджет и поради това ясно могат да бъдат приписани на държавата и се предоставят чрез държавни
ресурси.
7.1.1.2. Избирателно икономическо предимство, предоставено на дадено предприятие
А. Избирателност
(159) Държавна мярка попада в обхвата на член 107, параграф 1 от Договора, ако поставя в по-благоприятно
положение „определени предприятия или производството на някои стоки“. Следователно само тези мерки, които
поставят в по-благоприятно положение предприятия и които предоставят предимство по избирателен начин,
попадат в обхвата на понятието за помощ.
(160) Компенсациите за ЗПУУ определено са с избирателен характер, тъй като те облагодетелстват само едно
предприятие: Correos.
Б. Понятието за предприятие
(161) Публично финансиране, предоставено на субект, може да се определи като държавна помощ само ако този субект
е „предприятие“ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Съдът на Европейския съюз („Съдът“) последо
вателно е определял предприятията като субекти, извършващи икономическа дейност (36). Следователно
определянето на даден субект като предприятие зависи от естеството на неговата дейност, независимо от правния
статут на субекта или начина на неговото финансиране (37). По принцип трябва да се счита, че дадена дейност е с
(34) Решение от 12 декември 1996 г., Compagnie nationale Air France/Комисия, T-358/94, EU:T:1996:194, точка 56.
(35) Решение от 14 октомври 1987 г., Федерална република Германия/Комисия, дело 248/84, EU:C:1987:437, точка 17; и решение от 6 март
2002 г., Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (T-92/00), Ramondín, SA и Ramondín Cápsulas, SA (T-103/00) срещу
Комисия на Европейските общности, съединени дела T-92/00 и T-103/00, EU:T:2002:61, точка 57.
(36) Решение от 12 септември 2000 г., Pavel Pavlov и др./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, съединени дела C-180/98 до C-184/98,
EU:C:2000:428, точка 74.
(37) Решение от 23 април 1991 г., Klaus Höfner и Fritz Elser/Macrotron GmbH, C-41/90, EU:C:1991:161, точка 21, и решение от 12 септември
2000 г., Pavel Pavlov и др./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, съединени дела C-180/98 до C-184/98, EU:C:2000:428, точка 74.
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икономически характер, когато тя включва предлагане на стоки и услуги на пазара (38). Субект, който извършва
както икономически, така и неикономически дейности, трябва да се разглежда като предприятие само по
отношение на икономическите дейности (39). Самият факт, че даден субект няма за цел да реализира печалба, не
означава непременно, че неговите дейности не са с икономически характер (40).
(162) В настоящия случай Correos предлага на испанския пазар пощенски услуги срещу възнаграждение и в
конкуренция с други доставчици. Следователно предлагането на пощенски услуги на този пазар е равносилно на
икономическа дейност. Компенсациите за ЗПУУ представляват възнаграждение за Correos за предоставянето на
някои от тези пощенски услуги и следователно служат като възнаграждение за икономическа дейност. Съответно
по отношение на дейностите, финансирани с въпросната мярка, Correos трябва да се определи като предприятие.

В. Икономическо предимство
(163) За целите на член 107, параграф 1 от Договора предимство е всяка икономическа полза, която дадено
предприятие не би получило при нормални пазарни условия, т.е. при отсъствието на държавна намеса (41). От
значение е единствено въздействието на мярката върху предприятието, а не причината или целта на държавната
намеса (42). Налице е предимство всеки път, когато финансовото положение на предприятието се подобрява в
резултат на държавната намеса.
(164) Компенсациите за ЗПУУ са предназначени да покрият изцяло или частично нетните разходи, направени от Correos
при изпълнение на ЗПУУ. Без наличието на държавна намеса Correos е трябвало само да поеме тези разходи.
Мярката, предмет на оценката, освобождава Correos от някои от разходите за неговите икономически дейности и
следователно подобрява финансовото положение на Correos. Вследствие на това и без да се засяга въпросът дали
мярката отговаря на условията, определени в решението по делото „Altmark“, мярката, предмет на оценката,
предоставя prima facie предимство на Correos.

Г. Спазване на критериите по делото „Altmark“
(165) Счита се, че компенсация за обществена услуга, която е предоставена на дружество и която отговаря на четирите
критерия, определени от Съда в неговото решение по делото „Altmark“, не предоставя икономическо предимство и
следователно не представлява държавна помощ (43). Тези четири кумулативни критерия са следните:
а) „(…) Първо, на предприятието получател трябва действително да е възложено изпълнението на задължения за
извършване на обществена услуга и тези задължения трябва да бъдат ясно определени (…);
б) (…) Второ, параметрите, въз основа на които е изчислена компенсацията, трябва да бъдат предварително
установени по обективен и прозрачен начин (…);
в) (…) Трето, компенсацията не може да надхвърля необходимото за пълно или частично покриване на разходите,
възникнали при изпълнение на задължението за извършване на обществена услуга, като се отчитат съответните
постъпления и разумна печалба (…);
г) (…) Четвърто, ако в конкретен случай предприятието, на което е възложено да изпълнява задължения за
извършване на обществени услуги, не е избрано чрез процедура за възлагане на обществени поръчки, която
позволява да бъде подбран оферентът, способен да предостави тези услуги при най-ниски разходи за общността,
(38) Решение от 16 юни 1987 г., Комисия/Италия, C-118/85, EU:C:1987:283, точка 7.
(39) Решение от 24 октомври 2002 г. Aéroports de Paris/Комисия, C-82/01 P, EU:C:2002:617, точка 74; и решение от 1 юли 2008 г., Motosy
kletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, EU:C:2008:376, точка 25. Вж. също Съобщение на Комисията за
прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически
интерес (2012/C 8/02), точка 9.
40
( ) Решение от 1 юли 2008 г., Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, EU:C:2008:376, точка 27; и
решение от 16 ноември 1995 г., Fédération française des sociétés d'assurance и др./Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94, EU:
C:1995:392, точка 21.
41
( ) Решение от 11 юли 1996 г., Syndicat français de l'Express international (SFEI) и др./La Poste и др., C-39/94, EU:C:1996:285, точка 60; и
решение от 29 април 1999 г., Кралство Испания/Комисия, C-342/96, EU:C:1999:210, точка 41.
(42) Решение от 2 юли 1974 г., Италия/Комисия, C-173/73, EU:C:1974:71, точка 13.
(43) Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans GmbH и др./Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, EU:C:2003:415.
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равнището на необходимата компенсация трябва да бъде определено въз основа на анализ на разходите, които
едно типично предприятие в същия сектор, добре управлявано и разполагащо с подходящите средства, би
направило, като се отчитат съответните постъпления плюс разумна печалба от изпълнение на задълженията.“
(166) По отношение на компенсацията, предоставена на Correos през разглеждания период, Комисията потвърждава
мненията, представени в решението за откриване на процедурата от 2016 г. (44), че не са изпълнени третият и
четвъртият критерий по делото „Altmark“.

Третият критерий по делото „Altmark“
(167) В решението си от 25 януари 2012 г. по делото „bpost“ (45) Комисията определи референтен показател за
диапазона на разумната печалба, приложим за всички пощенски оператори в Съюза. Комисията определи това
референтно равнище на печалбата въз основа на три експертни проучвания (извършени съответно от WIK Consult,
Deloitte и Charles River Associates). Това референтно равнище на печалбата, приложимо за всички пощенски
оператори в ЕС (изразено като възвръщаемост на продажбите), се основава на отчетената рентабилност на група от
съпоставими дружества в сектора на пощенските услуги и сектора на колетните пратки в няколко държави. Поспециално, в случаите, когато даден пощенски оператор е изложен на риск в значителна степен, се прилага
референтният диапазон на възвръщаемостта на продажбите от 5,4—7,4 %, а в случаите, когато има само ограничен
риск, се използва референтният диапазон на възвръщаемостта на продажбите от 3,6—4,8 % (46).
(168) В решението за откриване на процедурата от 2016 г. Комисията изрази съмнения, че ако се приложи следното
изчисление (вж. таблица 11), при което се използва най-високият референтен показател за възвръщаемостта на
продажбите, определен по делото „bpost“, е възможно Correos да е получило свръхкомпенсация.

Таблица 11
Потенциална свръхкомпенсация за Correos
(В милиони евро)
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Приходи от ЗПУУ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи за ЗПУУ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи = разходи–приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разумна печалба (въз основа на въз
връщаемост на продажбите от
7,4 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи + разумна печалба

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разрешена компенсация за Correos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Компенсация, предоставена на Cor
reos

91,030

87,729

94,757

Потенциална свръхкомпенсация
= предоставена компенсация –
разрешена компенсация

[…]

[…]

[…]

120,264 142,646 222,478 196,333 955,237

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(44) Вж. точки 71—82 от решението за откриване на процедурата от 2016 г.
(45) Вж. съображения 296—320 от Решение 2012/321/EС.
(46) В случая с bpost за 2004 г. и 2005 г. е било приложено равнище на разумна печалба от 4,8 % възвръщаемост на продажбите, а за периода
2006—2010 г. — 7,4 % възвръщаемост на продажбите. Въз основа на тези равнища на разумна печалба Комисията заключи, че bpost е
получило свръхкомпенсация, което е довело до връщането на 417 милиона евро (вж. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-45_en.
htm).

25.1.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/67

(169) Испанските органи и/или Correos (47) са представили някои мнения относно съмненията, изразени от Комисията
(вж. раздели 4.1.1 и 5.1.1):
а) методологията НИР може да се използва, за да се провери дали е изпълнен третият критерий по делото
„Altmark“;
б) испанската методология представлява надлежно изпълнение на методологията НИР;
в) компенсациите, предоставени на Correos, съответстват на нетните избегнати разходи на ЗПУУ, така че не може
да има някакво свръхкомпенсиране и поради това третият критерий по делото „Altmark“ следва да се счита за
изпълнен;
г) по отношение на изпълнението на третия критерий по делото „Altmark“ чрез използване на методологията НИР
и съответно чрез използване на испанската методология ще се прилагат оправдани правни очаквания;
д) испанските органи са предложили също така алтернатива на прилагането на методологията чрез разпределяне
на разходите, което води до резултат, различен от този на Комисията.
(170) Тези различни аргументи са обсъдени по-долу.
— Методологията НИР може да се използва, за да се провери дали е изпълнен третият критерий по делото
„Altmark“
(171) Испанските органи и/или Correos считат, че третият критерий по делото „Altmark“ може да се провери
посредством методологията НИР (т.е. липсата на свръхкомпенсация, както се изисква съгласно третия критерий по
делото „Altmark“, може да се провери, като се сравнят нетните избегнати разходи за УОИИ и компенсацията,
предоставена на доставчика на УОИИ).
(172) Комисията припомня, че решението по делото „Altmark“ е прието на 29 юли 2003 г. Няма съмнение, че към
момента на приемане на това решение единственият приложим метод за изчисляване на нетните разходи на УОИИ
е била методологията чрез разпределяне на разходите. В самото решение по делото „Altmark“ се прави позоваване
на направените разходи и постъпления, което несъмнено се отнася за методологията чрез разпределяне на
разходите, докато методологията НИР се основава по същество на понятието за избегнати разходи (които по
определение са разходи, които не са направени).
(173) Методологията чрез разпределяне на разходите е била включена в рамката относно УОИИ от 2005 г. (48), която се
прилага от 29 ноември 2005 г. до 31 януари 2012 г., и е послужила като основа за няколко решения на
Комисията относно компенсации за ЗПУУ през този период (49). Освен това съгласно рамката относно УОИИ от
2012 г. това е методологията, която трябва да се използва, ако не може да се приложи методологията НИР (50).
Методологията НИР беше въведена официално от Комисията в Директива 2008/6/ЕО (която влезе в сила на
1 януари 2011 г.) и в рамката относно УОИИ от 2012 г. (която влезе в сила на 31 януари 2012 г.) като валиден
начин за изчисляване на нетните разходи за ЗПУУ.
(174) Съдът на Европейския съюз е пояснил, че концепцията за държавна помощ е обективно и правно понятие,
определено пряко от Договора (51). Поради това би било неправилно методологията, използвана за оценяване на
наличието на помощ съгласно решението на Съда по делото „Altmark“, да се изменя с времето, за да се приведе в
съответствие с вариантите, избрани от Комисията в рамката относно УОИИ от 2012 г., в която са описани
условията за съвместимост с определени компенсации за УОИИ. Както е обяснено в съображение 172, при всички
случаи такова тълкувание противоречи на писмото на решението.
(175) Съответно Комисията не е съгласна, че методологията НИР може да се използва за проверка на изпълнението на
третия критерий по делото „Altmark“.
— Испанската методология представлява надлежно прилагане на методологията НИР.
(176) Испанските органи и/или Correos защитават позицията, че испанската методология представлява надлежно
прилагане на методологията НИР, която е призната като подходящ метод за изчисляване на нетните разходи за
ЗПУУ в Директива 2008/6/ЕО и в рамката относно УОИИ от 2012 г.
(47) С оглед на това че мненията на испанската държава и Correos са много сходни, в следната част на документа Комисията ще ги цитира
като мнения, представени от испанските органи и/или Correos. В повечето случаи и двете страни са представили едно и също мнение. В
някои случаи мнението е представено само от едната страна.
48
( ) Съобщение на Комисията „Рамка на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги“ (2005 г.)
(ОВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4).
(49) Вж. по-специално Решение 2012/321/EС и Решение 2012/636/EС.
50
( ) Вж. също бележка под линия 2 към точка 21 от рамката относно УОИИ от 2012 г. Тази методология чрез разпределяне на разходите е
описана в точки 28 и следващи от рамката относно УОИИ от 2012 г.
(51) Вж. решение от 22 декември 2008 г., British Aggregates Association/Комисия на Европейските общности, C-487/06 P, ECLI:EU:
C:2008:757, точка 111.
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(177) Комисията счита, че дори ако методологията НИР може да бъде използвана за проверка на спазването на третия
критерий от решението по делото „Altmark“, quod non, испанската методология явно не може да се счита за
надлежно прилагане на методологията НИР.
(178) На първо място може да се отбележи, че както признават самите испански органи, по испанския метод към
запазения сектор, обхванат от ЗПУУ, се прилага методологията чрез разпределяне на разходите (вж. съображение
139). Според испанските органи единствено подходът, прилаган към незапазения сектор, обхванат от ЗПУУ (при
който нетните разходи са равни на сбора на загубите на тези сегменти от обхванатия от ЗПУУ незапазен сектор,
които носят загуби), би могъл да се сравнява с НИР (вж. съображение 139). Този двойнствен подход изглежда сам
по себе си противоречи на методологията НИР, описана (52) и приложена от Комисията в нейната практика по
вземане на решения (53), която предполага сравняване на състоянието на цялото дружество, когато то изпълнява
задължението за обществена услуга, със състоянието, което би било налице при неизпълнение на това задължение
(в настоящия случай ЗПУУ).
(179) Дори ако се разглежда само незапазеният сектор, обхванат от ЗПУУ, при испанската методология съществуват
редица различия с методологията НИР, както е описана и приложена от Комисията в нейната практика по вземане
на решения.
(180) Първо, испанската методология изглежда не е изградена върху реалистичен съпоставителен сценарий, който е
основен елемент на методологията на нетните избегнати разходи. На практика тя просто отчита ex-post загубите на
разходните центрове, които носят загуба. Испанските органи твърдят, че тя се основава на имплицитен съпоста
вителен сценарий: всеки частен оператор би преустановил дейността, свързана с губещите разходни пера, при
отсъствие на задължения за извършване на обществена услуга (вж. съображение 139). Този подход обаче изглежда
не описва истинска бизнес стратегия, която би изисквала предварително определяне на разходните центрове, по
които да се преустанови дейност, тъй като не би могло да се очаква операторът да знае предварително кои точно
разходни центрове ще носят загуба. Освен това испанската методология изглежда означава, че дейността, свързана
с определени разходни центрове, може да бъде преустановявана и възобновявана по желание от година на година
през целия оценяван период, което не е реалистичен съпоставителен сценарий.
(181) Нещо повече, при испанската методология не се коригира въздействието от преустановяването на тези
нерентабилни потоци от трафик върху рентабилността на други продукти и услуги (обхванати или не от ЗПУУ),
както се изисква при методологията НИР.
(182) И накрая, испанската методология не отчита нематериалните и пазарните ползи и не съдържа стимули за
ефикасност на разходите, както се изисква от методологията НИР.
(183) С оглед на гореизложеното Комисията не счита, че испанската методология представлява надлежно прилагане на
методологията НИР.

— Компенсациите, предоставени на Correos, съответстват на нетните избегнати разходи на ЗПУУ, така че не може
да има някакво свръхкомпенсиране и поради това третият критерий по делото „Altmark“ следва да се счита за
изпълнен
(184) Както е обяснено в съображения 172—175, Комисията не счита, че методологията НИР е подходяща за проверка
на спазването на третия критерий по делото „Altmark“, освен това, както е обяснено в съображения 176—183,
Комисията не счита, че испанската методология представлява надлежно прилагане на методологията НИР.
(185) Вследствие на това Комисията счита, че компенсациите, предоставени на Correos по испанската методология, не
съответстват на нетните избегнати разходи на ЗПУУ, и че дори ако съответстваха, това не би било достатъчно, за да
се осигури спазването на третия критерий по делото „Altmark“.
(52) Както е описана например в работния документ на службите на Комисията, придружаващ доклада на Комисията до Европейския
парламент и Съвета относно прилагането на Директивата за пощенските услуги, и по-специално приложението за изчисляване на нетните
разходи по задължението за предоставяне на универсална пощенска услуга. Допълнителни насоки могат да бъдат намерени в практиката
на Комисията по вземане на решения относно държавна помощ от 2012 г. насам.
53
( ) Вж например Решение на Комисията от 4 декември 2015 г. относно мярка SA.43243 (2015/N) — Държавни компенсации, предоставени
на Poste Italiane SpA за предоставянето на универсална пощенска услуга за периодите 2012—2015 г. и 2016—2019 г. (ОВ C 104,
18.3.2016 г., стр. 1), Решение на Комисията от 1 август 2014 г. относно мярка SA.35608 (2014/C), приведена в действие от Гърция в
полза на Hellenic Post (ELTA) (ОВ C 348, 3.10.2014 г., стр. 48), Решение на Комисията от 5 август 2016 г. относно мярка SA.38869
(2014/N), компенсация в полза на Poczta Polska за нетните разходи по изпълнение на ЗПУУ през периода 2013—2015 г. (ОВ C 284,
5.8.2016 г., стр. 1).
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— По отношение на изпълнението на третия критерий по делото „Altmark“ чрез използване на методологията
НИР и съответно чрез използване на испанската методология ще се прилагат оправдани правни очаквания.
(186) Испанските органи и/или Correos твърдят, че Испания би могла да има оправдани правни очаквания относно
изпълнението на третия критерий по делото „Altmark“ чрез използването на методологията НИР и испанската
методология.
(187) Съдът е постановил (54) по отношение на държавните помощи, че когато Комисията не е била уведомена за
помощта и следователно помощта е неправомерна, не може да се прибягва до принципа за защита на оправданите
правни очаквания. Следователно, освен в изключителни обстоятелства, оправдано правно очакване, че предоста
вената помощ е законосъобразна, може да има единствено ако Комисията е била уведомена за тази помощ.
(188) Испания изобщо не е уведомила Комисията за компенсациите за ЗПУУ, въпреки информационните мерки на
Комисията относно практиката ѝ на вземане на решения за държавните помощи в пощенския сектор (55). Поконкретно, в няколко общественодостъпни решения на Комисията относно държавните помощи в пощенски
сектор се прави оценка на спазването на условията по делото „Altmark“ и в нито едно от тях методологията НИР
не е приета като подходящо средство за проверка на спазването на третия критерий по делото „Altmark“. Освен
това в редица решения са дадени насоки относно подхода на Комисията по отношение на методологията НИР (56)
и въз основа на това е ясно, че испанската методология не съответства на методологията НИР, прилагана от
Комисията (както е обяснено в съображения 177—183).
(189) Комисията счита, че докладът на NERA, издаден през 1998 г. (който няма задължителен характер), не може да
породи оправдани правни очаквания по отношение на оценката за наличието на помощ при компенсациите за
обществена услуга, която беше ясно формулирана в решението по делото „Altmark“ от 2003 г. и в практиката на
Комисията по вземане на решения след това дело.

— Испанските органи също така са предложили алтернатива на прилагането на методологията чрез разпределяне
на разходите, която води до резултат, различен от този на Комисията.
(190) Испанските органи предлагат различни подходи за изчисляване на свръхкомпенсацията за ЗПУУ (вж. раздел 5.3.1).
(191) Без на този етап да заема позиция относно въпросните алтернативни подходи, Комисията отбелязва, че те също
водят до заключението, че Correos е получило свръхкомпенсация за предоставянето на незапазените услуги,
обхванати от ЗПУУ. На това основание третият критерий по делото „Altmark“ не би бил изпълнен.

Четвъртият критерий по делото „Altmark“
(192) Що се отнася до четвъртия критерий по делото „Altmark“, очевидно ЗПУУ не е било възложено в резултат на
открита процедура по възлагане на обществени поръчки, а е било възложено пряко на Correos от испанските
органи.
(193) Испанските органи обаче твърдят, че Correos е компенсирано в съответствие с разходите на типично добре
управлявано предприятие. В подкрепа на това твърдение испанските органи са предоставили на Комисията
проучване на Frontier Economics.
(194) Целта на проучването е да представи сравнителен анализ на разходите на Correos с разходите на други европейски
пощенски оператори, отговорни за предоставянето на ЗПУУ, за да се докаже, че компенсациите за ЗПУУ,
предоставени на Correos, отговарят на четвъртия критерий по делото „Altmark“. В проучването се използва
иконометричен модел за оценка на разходите за хипотетично типично добре управлявано предприятие въз основа
на информация от няколко европейски доставчици на универсална пощенска услуга. Действителните разходи на
Correos се сравняват с разходите, които това хипотетично типично добре управлявано предприятие би направило,
ако се намираше в ситуация (например по отношение на плътността на мрежата), подобна на тази на
Correos. Резултатите от проучването показват, че разходите на Correos за периода 2005—2010 г. са били пониски от тези на хипотетичното типично добре управлявано предприятие, оценени от иконометричния модел.
(54) Решение от 28 юли 2011 г., Diputación Foral de Vizcaya и др./Комисия, C-471/09 P, ECLI:EU:C:2011:521, точка 65.
(55) Съобщения за медиите, публикуване на решения на нейния уебсайт.
(56) Вж. бележка под линия 53.
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(195) В решението за откриване на процедурата от 2016 г. Комисията изрази съмнения, че хипотетичното типично
добре управлявано предприятие, определено в проучването, действително би било ефикасен пощенски оператор. В
същност не е доказано, че доставчиците на универсална услуга, използвани за определянето на този референтен
показател, сами по себе си са ефикасни оператори. Вместо това в проучването просто се споменава, че тези
пощенски оператори се считат за „добре управлявани и разполагащи с достатъчно средства, тъй като няма никакви
доказателства, които да сочат, че те са неефикасни, или че те имат стимули да работят неефикасно“. Този довод
обаче е дори по-неубедителен, защото наборът включва доставчици на универсална услуга (57), които са
получавали компенсации за ЗПУУ и по отношение на които Комисията вече е приела решения, в които се
заключава, че техните разходи не могат да се разглеждат като ефикасни разходи (58).
(196) Испанските органи и/или Correos твърдят, че Комисията не е заявила официално в решенията относно компен
сациите за ЗПУУ, предоставени на Hellenic Post и Poste Italiane, че операторът не е ефикасен (вж. съображения 62
и 95). Може да се отбележи, че в решението си относно Poste Italiane от 2012 г. (59) Комисията е отхвърлила
подобен подход, основан на сравнение с набор от пощенски оператори, с мотивите, че от информацията на
разположение не може да се направи извод, че тези оператори са ефикасни. Комисията поддържа становището си,
че не е възможно просто да се приеме, че средните пощенски оператори са рентабилни, особено в контекста на
непрекъснатото преструктуриране, което дава отражение върху този сектор.
(197) Освен това компенсацията за ЗПУУ в полза на Correos е определена въз основа на испанската методология, която
според испанските органи представлява прилагане на методологията НИР. Това изглежда противоречи на формули
ровката на четвъртия критерий по делото „Altmark“, където се посочват разходите, направени от добре
управлявано предприятие.
(198) На последно място, както е обяснено в съображения 167—168, Комисията счита, че третият критерий по делото
„Altmark“ не е изпълнен, тъй като използваната от испанските органи методология изглежда е довела до размер на
компенсациите, който надхвърля нетните разходи за ЗПУУ на Correos (включително разумна печалба). Това
означава, че дори ако се приеме, че разходите на Correos са разходи на добре управлявано предприятие, все още
не може да се счита, че компенсацията, предоставена на Correos, е определена въз основа на тези разходи.
(199) Следователно не може да се заключи, че размерът на компенсацията, предоставена на Correos, е определен на
базата на анализ на разходите, които едно типично добре управлявано и разполагащо с достатъчно средства
предприятие в същия сектор ще направи, като се вземат под внимание постъпленията и разумна печалба от
изпълнението на задълженията.

Заключение
(200) Комисията стига до заключението, че в настоящия случай не са изпълнени две от четирите кумулативни условия
по делото „Altmark“, така че трябва да се счита, че компенсациите предоставят предимство на Correos.

7.1.1.3. Нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията
(201) Публичната помощ за предприятия представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС
само тогава, когато „нарушава или заплашва да наруши конкуренцията“, и само дотолкова, доколкото „засяга
търговията между държавите членки“.
(202) По отношение на принципа на нарушаване на конкуренцията, за мярка, предоставена от дадена държава, се счита,
че нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, ако е вероятно тя да засили конкурентната позиция на
бенефициера спрямо другите предприятия, с които той се конкурира (60). На практика може да се приеме, че е
налице нарушаване на конкуренцията веднага след като дадена държава предостави финансово предимство на
предприятие в либерализиран сектор, където съществува или би могла да съществува конкуренция.
(57) Например Hellenic Post, Poste Italiane.
(58) Вж. Решение на Комисията от 20 ноември 2012 г. относно мярка SA.33989 (2012/NN), приведена в действие от Италия в полза на Poste
Italiane (ОВ C 77, 15.3.2013 г., стр. 12) и решение на Комисията относно държавна помощ SA.35608 (2014/C), приведена в действие от
Гърция в полза на Hellenic Post (ELTA).
(59) Вж. точка 50 от Решение на Комисията относно мярка SA.33989 (2012/NN), приведена в действие от Италия в полза на Poste Italiane.
60
( ) Решение от 17 септември 1980 г., Philip Morris Holland BV/Комисия на Европейските общности, 730/79, EU:C:1980:209, точка 11, и
решение от 15 юни 2000 г., Alzetta Mauro e.a./Комисия на Европейските общности, съединени дела T-298/97, T-312/97, T-313/97, T315/97, T-600/97 — 607/97, T-1/98, T-3/98 — T-6/98 и T-23/98, EU:T:2000:151, точка 80.
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(203) По отношение на принципа на въздействието върху търговията, съгласно установената съдебна практика на Съда
всяко предоставяне на помощ в полза на предприятие, развиващо дейност на вътрешния пазар, може да наруши
търговията между държавите членки (61). В областта на правилата за държавна помощ въздействието върху
търговията не се изключва a priori от местния или регионалния характер на предоставяната услуга. Въпреки че
няма строго определен праг или процент, под който да може да се счита, че търговията между държавите членки
не е засегната, ограниченият обхват на икономическата дейност, който може да се докаже с много нисък оборот,
намалява вероятността за наличие на въздействие върху търговията.

(204) По отношение на настоящия случай Комисията отбелязва, че Correos осъществява дейност на пазарите на
пощенски пратки и колети, които се характеризират с интензивна конкуренция с други доставчици от различни
държави членки (т.е. Deutsche Post, TNT, La Poste, UPS, CTT Correios Portugal и Royal Mail). Вследствие на това
няма съмнения, че всяка мярка в полза на Correos може да засегне конкуренцията и търговията между държавите
членки.

7.1.1.4. Заключение

(205) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона
за пощите от 1998 г., отговарят на кумулативните критерии по член 107, параграф 1 от Договора и че
следователно мярката представлява държавна помощ по смисъла на тази разпоредба.

7.1.2. СЪЩЕСТВУВАЩА ИЛИ НОВА ПОМОЩ

(206) Член 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/1589 (62) предвижда, че съществуваща помощ означава „всяка помощ,
която съществува в съответната държава членка преди влизането в сила на ДФЕС“. Следователно всяка схема за
помощ, съществувала в Испания преди присъединяването ѝ към Съюза на 1 януари 1986 г., следва да се счита за
съществуваща помощ.

(207) Съгласно член 1, буква в) от същия регламент: „„нова помощ“ означава всяка помощ, т.е. схеми за помощ и
индивидуална помощ, които не са съществуваща помощ, включително измененията на съществуваща помощ“.
Съдът е определил, че за да се прецени дали дадена помощ е била изменена, от решаващо значение е да се провери
дали уреждащите я разпоредби са били изменени (63). В последващи решения Съдът и Общият съд допълнително
са разяснили какъв вид изменение на разпоредбите, с които е уредена помощта, превръща съществуващата помощ в
нова помощ. Според Общия съд „[с]амо когато изменението засяга фактическото съдържание на първоначалната
схема, тя се трансформира в нова схема за помощ. За подобно изменение на същността обаче не може да става
въпрос, ако новият елемент може да се отдели еднозначно от първоначалната схема.“ (64)

(208) В това отношение следва да се отбележи, че преди влизането в сила на Закона за пощите от 1998 г. общите нетни
загуби на Correos (независимо дали тези загуби са били причинени от дейности, обхванати от ЗПУУ, или такива,
които не са обхванати от ЗПУУ) са били компенсирани пряко от испанския държавен бюджет. След приемането на
Закона за пощите от 1998 г. държавата ограничава публичното финансиране на Correos до компенсацията за
предоставянето на обхваната от ЗПУУ дейност, която е определена наново и ограничена, като повече не се
покриват общите нетни загуби на дружеството.

(209) Поради това Комисията счита, че естеството на компенсацията за ЗПУУ е било съществено променено по два
начина. Първо, със Закона за пощите от 1998 г. се намалява обхватът на компенсацията и той се ограничава до
дейностите, обхванати от ЗПУУ, докато преди всички дейности на Correos (т.е. включително онези, които не са
обхванати от ЗПУУ) са били допустими за компенсиране. Следва да се отбележи, че подобно намаляване на обхвата
(61) Решение от 17 септември 1980 г., Philip Morris Holland BV/Комисия на Европейските общности, 730/79, EU:C:1980:209, точки 11 и
12; решение от 30 април 1998 г., Het Vlaamse Gewest (Flemish Region)/Комисия на европейските общности, Т-214/95, EU:T:1998:77,
точки 48—50.
(62) Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).
(63) Решение от 9 август 1994 г., Namur-Les assurances du crédit SA/Office national du ducroire и Белгийска държава, C -44/93, EU:C:1994:311,
точки 28 и 35.
(64) Вж. решение от 30 април 2002 г., Government of Gibraltar /Комисия на Европейските общности, съединени дела Т-195/01 и Т-207/01,
ECLI:EU:T:2002:111, точка 111.
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се счита за фундаментално изменение, а не за обикновено намаляване на компенсацията (65). На практика в
зависимост от съответното финансово положение на услугите, обхванати и необхванати от ЗПУУ, изменението
може да доведе до увеличаване или до намаляване на компенсацията (66). Второ, методът за определяне на размера
на компенсацията също е променен с План за предоставяне на услуги от 2000 г. (вж. съображение 26). Докато
първоначално компенсацията за ЗПУУ се основава на нетните загуби, понесени от Correos, с План за предоставяне
на услуги се въвежда изискването да се използва конкретна методология (вж. съображения 27 и 28) за определяне
на размера на тази компенсация.
(210) Поради това Комисията счита, че схемата е била значително изменена след присъединяването на Испания към
Европейския съюз през 1986 г. Поради това Комисията заключава, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на
Correos съгласно Закона за пощите от 1998 г., не могат да бъдат определени като съществуваща помощ за целите
на държавната помощ и следователно трябва да се считат за нова помощ, поне от влизането в сила на Закона за
пощите от 1998 г. през същата година.
7.1.3. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ
(211) Комисията отбелязва, че компенсациите за ЗПУУ, обхванати от настоящото решение, доколкото те представляват
държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, не са били предмет на уведомяване съгласно
член 108, параграф 3 от Договора. Следователно компенсациите за ЗПУУ представляват неправомерна държавна
помощ по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/1589.
7.1.4. СЪВМЕСТИМОСТ С ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
7.1.4.1. Правно основание
А. Съвместимост в съответствие с член 106, параграф 2 от Договора
(212) Доколкото компенсациите за ЗПУУ в полза на Correos представляват държавна помощ по смисъла на член 107,
параграф 1 от Договора, трябва да бъде оценена тяхната съвместимост с вътрешния пазар. Причините, подари
които дадена мярка за държавна помощ може или трябва да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар, са
изброени в член 106, параграф 2 и в член 107, параграфи 2 и 3 от Договора.
(213) Предвид многократните твърдения на испанските органи, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos
съгласно Закона за пощите от 1998 г., представляват компенсация за извършването на услуги от общ
икономически интерес (УОИИ), съвместимостта на тези компенсации с вътрешния пазар ще трябва да бъде оценена
въз основа на член 106, параграф 2 от Договора. Текстът на този член предвижда следното:
„[п]редприятията, които са натоварени с функцията да оказват услуги от общ икономически интерес или които
имат характер на фискален монопол, се подчиняват на разпоредбите, съдържащи се в Договорите, и в частност на
правилата на конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства юридически или фактически
изпълнението на специфичните задачи, които са им възложени. Развитието на търговията не трябва да се засяга до
степен, която би била в противоречие с интересите на Съюза.“
Б. Прилагане във времето на пакета относно УОИИ от 2012 г.
(214) Комисията е определила условията, съгласно които тя прилага член 106, параграф 2 от Договора, в редица
инструменти, най-новите от които са inter alia рамката относно УОИИ от 2012 г. и решението относно УОИИ от
2012 г. (67) (по-нататък заедно наричани „пакетът относно УОИИ от 2012 г.“). Преди това Комисията е
публикувала и прилагала условията за оценка на съвместимостта съгласно член 106, параграф 2 от Договора,
определени в рамката относно УОИИ от 2005 г. (68) и решението относно УОИИ от 2005 г. (69).
(65) В съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕС) 2015/1589 на
Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1), промени от чисто формален или административен характер, които не могат да окажат влияние върху
оценката на съвместимостта на мярката за помощ с общия пазар, както и увеличение на първоначалния бюджет на дадена съществуваща
схема за помощ до 20 % не се считат за изменение на съществуваща помощ.
(66) Например ако услугите, обхванати от ЗПУУ, са носели загуби, но дружеството като цяло е било на печалба, не е можело да се предоставя
компенсация, докато след промяната е станало възможно предоставянето на някаква компенсация. От друга страна, ако дружеството като
цяло е било на загуба, но ЗПУУ е носело значителна печалба, то е можело да получи компенсация.
(67) Решение 2012/21/ЕС.
68
( ) Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (ОВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4).
(69) Решение 2005/842/ЕО на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО за
държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването
на услуги от общ икономически интерес (ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 67).
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(215) Що се отнася до решението относно УОИИ от 2012 г., тъй като размерът на компенсациите за ЗПУУ, предоставени
на Correos за периода 2004—2010 г., надхвърля15 милиона евро годишно, тези компенсации не попадат в
приложното поле на решението относно УОИИ от 2012 г., както е определено в неговия член 2. Те не попадат и в
приложното поле на решението относно УОИИ от 2005 г., както е определено в неговия член 2.
(216) На сегашния етап на развитие на вътрешния пазар държавната помощ, попадаща извън приложното поле на
решението относно УОИИ от 2012 г., може да бъде обявена за съвместима с член 106, параграф 2 от Договора,
ако е необходима за предоставянето на съответната услуга от общ икономически интерес и не засяга развитието на
търговията до такава степен, че да противоречи на интересите на Съюза (70).
(217) В рамката относно УОИИ от 2012 г. са описани условията, при които се постига такъв баланс. Съгласно точка 69
от рамката относно УОИИ от 2012 г. обаче, тъй като компенсациите за ЗПУУ през периода 2004—2010 г.
представляват неправомерна държавна помощ, за оценката на съвместимостта на Комисията съгласно член 106,
параграф 2 от Договора не са приложими условията, предвидени в следните точки от тази рамка:
— точка 14: да се разгледат надлежно нуждите за обществени услуги, когато на доставчика се възлага конкретна
УОИИ,
— точка 19: спазване на правилата на ЕС в областта на обществените поръчки при възлагане на извършването на
УОИИ,
— точка 20: липса на дискриминация,
— точка 24 (и следващи): прилагане на методологията НИР за изчисляване на нетните разходи,
— точка 39 (и следващи): стимули за ефективност,
— точка 60: прозрачност.
(218) Поради това в следващия раздел Комисията ще оцени компенсациите за ЗПУУ съгласно рамката относно УОИИ от
2012 г., като изключи горепосочените точки, и ще определи дали тези компенсации отговарят на останалите
условия, предвидени от тази рамка.

7.1.4.2. Съвместимост съгласно рамката относно УОИИ от 2012 г.
А. Истинската услуга от общ икономически интерес по смисъла на член 106 от Договора
(219) Услугата, възложена на Correos от испанската държава, е универсална пощенска услуга съгласно член 3, параграф
1 от Директива 2008/6/ЕО, който гласи: „[д]ържавите членки следят за това потребителите да се ползват от
правото на универсална услуга, която съответства на непрекъснатото предоставяне на пощенски услуги с
определено качество, във всички места на територията им, на цени, достъпни за всички потребители.“ Както е
посочено в съображения 4—8 от Директива 2008/6/ЕО за изменение на Директива 97/67/ЕО, ЕС е признал, че
задълженията за универсална пощенска услуга, както са определени в Директивата за пощенските услуги, предста
вляват истинска услуга от общ икономически интерес по смисъла на член 106, параграф 2 от Договора.

Б. Необходимост от акт за възлагане, в който да се посочват задълженията за обществена услуга и
методите за изчисляване на компенсацията
(220) Както е посочено в раздел 2.3 от рамката относно УОИИ от 2012 г., понятието за УОИИ по смисъла на член 106
от Договора означава, че отговорността за предоставяне на услуги от общ икономически интерес трябва да бъде
възложена на съответното предприятие с един или повече официални актове.
(221) В актовете по-специално трябва да се определи следното:
(1) точното естество и продължителността на задължението за предоставяне на обществена услуга;
(2) предприятието и съответната територия;
(70) Вж. параграф 11 от рамката относно УОИИ от 2012 г.
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(3) същността на изключителните права, предоставени на оператора;
(4) описанието на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, наблюдение и преразглеждане на
компенсацията;
(5) мерките за избягване и възстановяване на свръхкомпенсации.
(222) Законът за пощите от 1998 г. и Планът за предоставяне на услуги от 2000 г., които са съответните актове за
възлагане за периода 2004—2010 г., ясно определят и натоварват Correos със ЗПУУ. Съответната територия е
цялата национална територия на Испания.
(223) Освен това испанският Закон за пощите от 1998 г. посочва в своя член 19 изключителните права, предоставени
на Correos. Тези права включват например използването на марката „España“, думата „Correos“ и свързаните с тях
символи.
(224) В Плана за предоставяне на услуги от 2000 г. е предвиден механизъм за изчисляване на нетните разходи за ЗПУУ
(испанската методология), който се използва като основа за размера на компенсацията (71). Следователно може да
се счита, че компенсационният механизъм и параметрите за изчисляване на компенсацията са били определени.
(225) Като се има предвид, че според испанската методология размерът на компенсациите за ЗПУУ трябва да съответства
на изчислените впоследствие нетни разходи, може да се приеме, че системата е разработена така, че да се избягват
свръхкомпенсации, доколкото методологията за изчисляване би била считана за надеждна. Макар че Комисията
оспорва приложимостта на испанската методология, се счита, че това не засяга спазването на условието за
предвиждане на механизми за избягване на свръхкомпенсацията.
(226) Поради това според Комисията може да се счита, че възлагането на ЗПУУ на Correos е в съответствие с рамката
относно УОИИ от 2012 г.

В. Продължителност на периода на възлагане
(227) Както е посочено в раздел 2.4 от рамката относно УОИИ от 2012 г., „[п]родължителността на периода на
възлагане следва да е оправдана от обективни критерии, като необходимостта да се амортизират непрехвър
ляемите дълготрайни материални активи. По принцип продължителността на възлагането не трябва да
надхвърля необходимия срок за амортизацията на най-важните активи, необходими за предоставянето на
УОИИ.“
(228) В испанския Закон за пощите от 1998 г. не е посочена продължителността на периода на възлагане на ЗПУУ на
Correos. Въпреки това възлагането приключва през 2011 г., когато влиза в сила новият испански Закон за пощите
от 2010 г., така че действителната продължителност на периода на възлагане е била 12 години.
(229) Първо, Комисията не счита, че това изискване на рамката относно УОИИ от 2012 г. може да доведе до несъвме
стимост на помощ, която предшества влизането в сила на тази рамка. Всъщност целите на разпоредбата за
ограничена продължителност, включена в рамката за УОИИ от 2012 г., са да се гарантира, че държавата прави
редовен преглед на пазарната ситуация, за да провери дали поддържането на обществена услуга все още е
оправдано и да създаде възможности за конкуренция за предоставянето на тази обществена услуга чрез прилагане
на правилата в областта на обществените поръчки. Такива цели не могат да бъдат преследвани за мярка, която е
била изпълнена в миналото, и следователно не могат да доведат до несъвместимост на компенсациите за ЗПУУ,
предоставени до 2010 г. (72).
(230) В допълнение Комисията отбелязва, че периодът на възлагане от 12 години не изглежда прекомерен и е подобен
на периодите на възлагане, които се прилагат за други доставчици на универсална услуга в ЕС (73).
(231) Следователно може да се приеме, че продължителността от 12 години не би надхвърлила необходимия срок за
амортизацията на най-важните активи, използвани от Correos за изпълнението на ЗПУУ, както се изисква от
рамката относно УОИИ от 2012 г.
(71) Вж. съображение 28.
(72) Разпоредбата би могла да се прилага за мярка, която е започнала в миналото и все още се прилага. В такъв случай може да бъде поискано
изменение или дори прекратяване на възлагането.
(73) Вж. например La Poste (Франция), Poste Italiane (Италия) и ELTA (Гърция): при всички периодът е петнадесет години.
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Г. Съответствие с разпоредбите на Директива 2006/111/ЕО на Комисията (74)
(232) Съгласно точка 18 от рамката относно УОИИ от 2012 г. „[п]омощта ще се счита за съвместима с вътрешния
пазар въз основа на член 106, параграф 2 от Договора само когато предприятието спазва условията, когато е
приложимо, на Директива 2006/111/ЕО относно прозрачността на финансовите отношения между държавите
членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои
предприятия“.
(233) Член 29 от испанския Закон за пощите от 1998 г. изисква воденето на отделни сметки в рамките на системата за
вътрешно счетоводство на доставчика на универсална услуга.
(234) Това задължение се изпълнява по-специално чрез Заповед FOM/2447/2004 от 12 юли относно „аналитично
счетоводство с разделно отчитане“. Комисията е проверила, че принципите, установени в тази правна норма, са в
съответствие с принципите, установени в рамката относно УОИИ от 2012 г. (75) по отношение на разпределянето
на преките и непреките разходи.
(235) Освен това по искане на Комисията в решението за откриване на процедурата от 2016 г. испанските органи са
предоставили на Комисията подробно описание на системата за аналитично счетоводство на Correos, която е
обобщена на фигурата.

Система за разпределяне на разходите на Correos

(236) Както е илюстрирано в съображение 235, системата за аналитично счетоводство на Correos се основава на методо
логията за аналитично счетоводно отчитане, наречена определяне и отчитане на разходите по видове дейности
(ABC). Системата за определяне на разходите въз основа на дейностите е специфична форма на метода за пълно
разпределяне на разходите, който е в съответствие с приложимите разпоредби на рамката относно УОИИ от
2012 г. (76), както и със специфичните за сектора изисквания за отделна счетоводна отчетност, предвидени в член
14 от Директивата за пощенските услуги.
(237) Аналитичният модел на Correos в основни линии включва следните етапи:
1) определяне на разходите, които следва да се начислят от отчета за приходите и разходите: през 2005 г.
начислените разходи възлизат приблизително на […] милиарда евро;
(74) Директива 2006/111/ЕО на Комисията от 16 ноември 2006 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите
членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия (ОВ L 318,
17.11.2006 г., стр. 17).
(75) Вж. точка 31 от рамката относно УОИИ от 2012 г.
(76) Вж. точка 44 от рамката относно УОИИ от 2012 г.
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2) начисляване на разходите по разходни центрове:
а) малък процент от разходите ([…] % — прибл. […] милиона евро през 2005 г.) се начисляват директно на
крайните продукти;
б) по-голямата част от начислените разходи ([…] % — […] милиарда евро) се начисляват на разходни
центрове (РЦ).
РЦ (през 2005 г. е имало […] РЦ) са основната единица на системата за аналитично счетоводство. Те се
определят като единица потребление на ресурси, които са от значение от гледна точка на аналитичното
счетоводно отчитане.
Системата за аналитично счетоводство на Correos разграничава:
— оперативни РЦ: онези, които потребяват ресурси, пряко свързани с крайните продукти и услуги
(например пощенски клонове). През 2005 г. в системата за аналитично счетоводство на Correos е имало
[…] оперативни РЦ. През 2005 г. към оперативните РЦ е отнесена сума в размер на […] милиарда евро,
— структурни РЦ: онези, в които са концентрирани структурните разходи, които не се отнасят пряко към
крайните продукти и услуги. Те са свързани по-конкретно с поддръжката, администрацията,
управлението на човешките ресурси, ИТ функциите. През 2005 г. в системата за аналитично
счетоводство на Correos е имало 180 структурни РЦ. През 2005 г. към структурните РЦ е отнесена сума
в размер на […] милиона евро;
в) разходите, начислени на структурни РЦ, след това се разпределят на оперативните РЦ въз основа на
причинно-следствена връзка между оперативните РЦ и структурните РЦ;
3) отнасяне на разходите, начислени на РЦ, по видове дейности:
дейностите представляват група еднородни задачи, насочени към предоставянето на крайни услуги или към
подкрепа за предоставянето им (например ръчно сортиране, автоматично сортиране, превоз …). През 2005 г. в
системата за аналитично счетоводство на Correos са обособени 16 дейности.
Разходите, начислени на оперативните РЦ, се разпределят по видове дейности въз основа на потреблението от
тези дейности на ресурсите на РЦ;
4) отнасяне на разходите за дейностите към всеки краен продукт и услуга:
разходите се начисляват на крайните продукти и услуги въз основа на тяхната причинно-следствена връзка с
дейностите;
5) определяне на приходите за всеки краен продукт и услуга
За да се определят приходите, се изпълняват следните стъпки:
а) първо, размерът на приходите, които ще се разпределят, се установява от отчета за приходите и разходите:
през 2005 г. начислените приходи възлизат на приблизително […] милиарда евро;
б) част от тези приходи ([…] % — […] милиарда евро през 2005 г.) съответстват на преките продажби,
регистрирани в системата за фактуриране на Correos, и могат да бъдат начислени директно на крайните
продукти и услуги;
в) останалите приходи ([…] % — […] милиона евро през 2005 г.), които не са регистрирани в системата за
фактуриране, а имат различен произход, се разпределят на крайните продукти и услуги въз основа на
таблица с проценти, изготвена чрез проучвания на Correos относно причинно-следствената връзка между
регистрираните приходи и продуктите и услугите, които са генерирали тези приходи;
6) в резултат може да бъде изчислен маржът за всеки краен продукт и услуга.
(238) Комисията заключава, че системата за аналитично счетоводство, въведена от Correos, е подходяща за отделяне на
дейностите, обхванати от ЗПУУ, от онези, които не са обхванати, и също така в рамките на ЗПУУ — запазените от
незапазените дейности.
(239) Комисията заключава, че Correos е спазило Директива 2006/111/ЕО.
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A. Размер на компенсацията
Подходящ метод за изчисляване
(240) Съгласно точка 21 от рамката относно УОИИ от 2012 г. „(…) [р]азмерът на компенсацията не трябва да
надвишава това, което е необходимо за покриване на [разходите], понесени при изпълнение на задълженията за
обществена услуга, включително разумна печалба.“ Там се посочва също и че „(…) [к]огато предприятието
извършва също така дейности, попадащи извън обхвата на УОИИ, разходите, които трябва да се вземат
предвид, могат да включват всички преки разходи, необходими за изпълнението на задълженията за услуга от
общ икономически интерес, и съответна част от непреките разходи, които са общи както за УОИИ, така и за
другите дейности. Разходите, свързани с други дейности извън обхвата на УОИИ, трябва да включват всички
преки разходи и съответна част от общите разходи.“
(241) В точка 24 от рамката относно УОИИ от 2012 г. се посочва, че „[н]етните разходи, необходими или които се
очаква да бъдат необходими за изпълнението на задълженията за обществена услуга, следва да се изчисляват,
като при възможност се използва методологията на нетните избегнати разходи, когато това се изисква по
законодателството на Съюза или националното законодателство и в други случаи, когато това е възможно.“
(242) В решението за откриване на процедурата от 2016 г. Комисията е оценила, че тъй като компенсациите за ЗПУУ,
предоставени съгласно Закона за пощите от 1998 г., са отпуснати като неправомерна помощ преди влизането в
сила на 31 януари 2012 г. на рамката относно УОИИ от 2012 г., то точка 69 от тази рамка изрично изключва
прилагането на точка 24 от същата рамка, а оттам и прилагането на методологията НИР спрямо неправомерната
помощ.
(243) В бележка под линия 2 към съображение 21 от рамката относно УОИИ от 2012 г. се пояснява, че ако методо
логията НИР не може да се приложи (или не се прилага, както е в настоящия случай), нетните разходи трябва да
бъдат определени като разходите минус приходите от изпълнението на задълженията за обществена услуга. Тази
„методологията чрез разпределяне на разходите“ е описана в точки 28 и следващи от рамката относно УОИИ от
2012 г. Тя се счита за подходящата методология за изчисляване на компенсацията за ЗПУУ съгласно рамката
относно УОИИ от 2005 г., която се е прилагала от 29 ноември 2005 г. до 31 януари 2012 г. и е послужила като
основа за няколко решения на Комисията относно компенсации за ЗПУУ през този период (77).
(244) Испанските органи и/или Correos специално оспорват този аргумент в своите мнения, като изтъкват, че рамката
относно УОИИ от 2012 г. не възпрепятства използването на НИР, а просто допуска тя да не се използва преди
влизането в сила на рамката (вж. по-специално съображение 98).
(245) Комисията счита, че приемането на използването на методологията НИР за неправомерна помощ, предоставена
преди влизането в сила на рамката относно УОИИ от 2012 г., би позволило на държавите членки да се възползват
от това, че не са подали уведомление за такава неправомерна мярка за помощ, тъй като те биха могли да избират
между методологията чрез разпределяне на разходите и методологията НИР, докато държавите членки, които са
подали уведомления за своите компенсации за УОИИ, както е предвидено в правилата за държавната помощ, са
били задължени да използват само един метод, т.е. метода чрез разпределяне на разходите. Следователно такъв
подход от една страна би позволил на Испания да се възползва от нарушаването на задълженията за уведомяване,
а от друга би означавал възможно нарушение на принципа на равно третиране. Ето защо Комисията твърди, че в
този случай може да се използва само счетоводният метод.
(246) Във всеки случай, дори ако се приеме, че в настоящия случай може да се използва методологията НИР, предписана
от рамката относно УОИИ от 2012 г. и Директива 2008/6/ЕО, както е обяснено в съображения 176—183,
Комисията е на мнение, че испанската методология не може да се счита за надлежно прилагане на методологията
НИР, обратно на твърдяното от испанските органи и/или Correos.
(247) Следователно, независимо от нейните потенциални вътрешно присъщи предимства, испанската методология не е
метод, който Комисията някога е признавала — нито преди, нито след влизането в сила на рамката относно УОИИ
от 2012 г.
(248) При тези обстоятелства Комисията счита, че единственият метод, който може да се използва, е счетоводният метод,
който е бил единственият референтен метод по времето, когато са били предоставени компенсациите за ЗПУУ, и е
послужил като основа за няколко решения на Комисията относно компенсации за ЗПУУ през този период.
(77) Вж. по-специално Решение 2012/321/EС и Решение 2012/636/EС.
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Подходящи референтни показатели за разумна печалба
(249) Както е обяснено в съображение 167, в решението си от 25 януари 2012 г. относно делото „bpost“ Комисията е
определила референтен показател за диапазона на разумната печалба, приложим за всички пощенски оператори в
Съюза.
(250) Испанските органи са оспорили приложимостта на тези референтни показатели спрямо Correos, като са посочили,
че всеки случай следва да се оценява самостоятелно. Комисията е приканила испанските органи да предоставят
подробна информация относно испанския пазар на пощенски услуги, която би позволила да се оценят възмож
ностите за използване на различни референтни показатели за Correos. Такава информация обаче не е предоставена.
В следствие на това Комисията ще приложи към разглеждания случай референтния показател за диапазона на
разумната печалба, установен по делото „bpost“.

Оценка на алтернативния подход, предложен от испанските органи
(251) В случай че Комисията приложи счетоводния метод към компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos
съгласно Закона за пощите от 1998 г., испанските органи твърдят, че следва да бъдат взети предвид следните
елементи (вж. раздел 5.3.1):
— отделна оценка на компенсациите, предоставени за запазения и незапазения сектор, обхванати от ЗПУУ;
— Намаляване на свръхкомпенсацията с дивидентите, изплатени от Correos
(252) Тези предложения са анализирани в съображения 253—263.

— отделна оценка на компенсациите, предоставени за запазения и незапазения сектор, обхванати от ЗПУУ;
(253) Испанските органи твърдят, че компенсациите за ЗПУУ, получени от Correos за предоставянето на запазени и
незапазени услуги, следва да се оценяват поотделно.
(254) След като анализира аргументите, предоставени от испанските органи в хода на официалната процедура по
разследване, Комисията счита, че разделянето между запазения и незапазения сектор може да се приеме, тъй като:
— аргументите в подкрепа на разграничаването на двете различни УОИИ изглеждат разумни (по-конкретно
контекстът на изпълнение на задълженията е различен между запазения сектор и незапазения сектор,
обхванати от ЗПУУ),
— разделянето е в пълно съответствие с начина, по който са изчислявани компенсациите за ЗПУУ, който ясно
разграничава запазените и незапазените услуги и получените компенсации се различават значително между
двата сектора. Както е обяснено от испанските органи, докато спрямо запазените услуги, обхванати от ЗПУУ, се
прилага методологията чрез разпределяне на разходите, спрямо незапазените услуги, обхванати от ЗПУУ, се
прилага друг подход, който испанските органи определят като методологията НИР. Въпреки че Комисията не е
съгласна с тази квалификация, тя се съгласява, че методологията за изчисляване при запазения сектор и тази
при незапазения сектор, обхванати от ЗПУУ, са коренно различни.
(255) Комисията иска да подчертае, че приемането на това разделяне означава, че компенсациите за ЗПУУ за запазения
сектор и тези за незапазения сектор трябва да бъдат оценявани поотделно без двете оценки да се съгласуват
впоследствие.
С разделянето Комисията потвърждава, че резултатите, представени в раздел 5.3.1, са правилни:
— няма свръхкомпенсация на Correos за предоставянето на запазените услуги, обхванати от ЗПУУ, тъй като
компенсацията за запазените услуги, обхванати от ЗПУУ, съответства точно на нетните счетоводно отчетени
разходи на Correos,
— налице е свръхкомпенсация на Correos за предоставянето на незапазените услуги, обхванати от ЗПУУ,
равняваща се на размера на отпуснатите компенсации за незапазения сектор, обхванат от ЗПУУ, тъй като
равнището на печалбата при незапазените услуги, обхванати от ЗПУУ, винаги е надвишавало максималното
равнище на референтния показател за печалба, предвидено в делото „bpost“.
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(256) Следователно свръхкомпенсацията на Correos за предоставянето на незапазени услуги е в размер на 317,387
милиона евро (в номинално изражение).
— Намаляване на свръхкомпенсацията с дивидентите, изплатени от Correos
(257) Испанските органи твърдят, че свръхкомпенсацията на Correos следва да бъде намалена с дивидентите, изплатени
от Correos през периода 2004—2010 г. (приблизително 151 милиона евро).
(258) По принцип Комисията не счита, че дивидентите са подходящо средство за намаляване на свръхкомпенсациите,
както е посочено в решението по случая „Dansk Statsbaner“ (78). В настоящия случай обаче Комисията разбира, че
поради конкретните обстоятелства по случая дивидентите вероятно са били единствената практическа възможност
да се ограничи въздействието на свръхкомпенсацията на Correos, дължаща се на високите печалби на Correos в
незапазения сектор.
(259) Първо, Комисията е съгласна, че Испания е предоставила достатъчно сведения, доказващи, че решението за
изплащане на дивиденти произхожда по-скоро от испанската държава (която използва положението си на
единствен акционер в Correos), отколкото от ръководство на самото дружество Correos.
(260) Освен че държавата включва тези дивиденти в своя бюджет много преди действителното им плащане, което сочи,
че държавата е имала контрол върху решението, също така е трудно да се установи икономическият интерес на
Correos като дружество от изплащането на дивиденти на държавата през този период. Типичните стимули за едно
дружество, за да предоставя възнаграждение на своите акционери (привличане на инвеститори, осигуряване на
бъдещо финансиране, доказване на добро финансово състояние на дружеството), изглежда не са уместни в
настоящата ситуация, в която държавата е единственият акционер и на дружеството е гарантирано непрекъснато
финансиране от държавата до 2010 г. По тези причини, предвид действащата по това време специфична правна
рамка, може да се приеме, че решението за изплащане на дивиденти произхожда по същество от държавата, която
е използвала този инструмент, за да получи средства от дружеството.
(261) Що се отнася до испанската държава, плащането на значителни компенсации за ЗПУУ и едновременното
получаване на дивиденти може да изглежда несъвместимо, но може да бъде разбрано в ситуация, в която
дивидентите всъщност са начин за намаляване на потенциалното свръхфинансиране, което така или иначе е
трябвало да се изплаща на Correos съгласно Плана за предоставяне на услуги от 2000 г. Тъй като Испания е
подписала договор за обществена услуга, който автоматично определя размера на компенсацията, която трябва да
се изплаща на Correos независимо от действителното равнище на печалба на дружеството, е разбираемо, че при
тези обстоятелства дивидентите могат на практика да играят ролята на механизъм за възвръщане на предоставените
средства.
(262) Комисията отчита също така факта, че тези дивиденти произхождат основно от свръхкомпенсираните незапазени
услуги, обхванати от ЗПУУ, които са били източникът на печалба на Correos. Освен това Correos, което е било
доста рентабилно през съответните години, изглежда не е получило особени ползи от временно притежаваните
средства: по-конкретно то не е взело банкови кредити при по-добри условия благодарение на по-добра кредитоспо
собност и не е извършило особени придобивания.
(263) При тези обстоятелства Комисията приема да намали свръхкомпенсацията, предоставена на Correos, с изплатените
от дружеството дивиденти през периода 2004—2010 г.
(264) В таблица 12 е обобщено изчисляването на сумата за възстановяване в номинално изражение:
Таблица 12
Изчисляване на свръхкомпенсацията
(В милиони евро)
Незапазен сектор, обхванат от ЗПУУ

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(78) Вж. бележка под линия 31. Дори ако дивидентите се вземат предвид в настоящия случай, Комисията също така е посочила в точка 345 от
решението, че тя по-специално смята, че „политиката на дивиденти не може да бъде приравнена с възстановителна клауза, позволяваща
регулиране на компенсациите за осъществяване на задача за обществена услуга и предотвратяване на свръхкомпенсирането“.
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(В милиони евро)

Незапазен сектор, обхванат от ЗПУУ

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо

Нетни разходи = разходи–приходи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разумна печалба (въз основа на въз
връщаемост на продажбите от
7,4 %)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нетни разходи + разумна печалба

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Разрешена компенсация за Correos

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Компенсация, предоставена на Cor
reos

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Свръхкомпенсация = предоставена
компенсация – разрешена компен
сация

44,859

47,294

55,199

39,441

40,863

45,919

43,812

317,387

Начислен дивидент

29,775

30,576

51,958

38,966

0,000

0,000

0,000

151,275

Коригирана компенсация =
свръхкомпенсация - дивиденти

15,084

16,718

3,241

0,475

40,863

45,919

43,812

166,112

7.1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(265) Комисията заключава на първо място, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за
пощите от 1998 г., представляват неправомерна държавна помощ.
(266) Освен това тези компенсации за ЗПУУ представляват несъвместима помощ по смисъла на член 106, параграф 2 от
Договора, доколкото те представляват свръхкомпенсация на Correos.
(267) След приспадане на дивидента свръхкомпенсацията е равна на 166,112 милиона евро.
(268) В действителната сума, която трябва да бъде възстановена, могат да бъдат отразени данъчни корекции (79), както е
предвидено в Известието за възстановяване (80), чиято точка 50 гласи, че „[н]ационалните органи имат право да
вземат предвид ефекта на данъчната система при определяне на размера на сумата за връщане. Когато
бенефициер на неправомерна и несъвместима помощ е платил данък върху получената помощ, националните
органи могат, в съответствие с националните данъчни правила, да отчетат по-ранното плащане на данъка чрез
възстановяване само на нетния размер, получен от бенефициера. Комисията счита, че в такива случаи
националните органи ще трябва да гарантират, че бенефициерът няма да може да ползва по-нататъшно
намаление на данъците, твърдейки че възстановяването е намалило неговия облагаем доход. Това би означавало,
че нетният размер на възстановяване е бил по-нисък от първоначално получения нетен размер.“
(269) Следователно в действителната сума, която трябва да бъде възстановена, могат да бъдат отразени данъчни
корекции, при условие че Испания ще спази условията, установени в точка 50 от Известието за възстановяване. Тя
ще включва и лихви от датата, на която всяка компенсация за ЗПУУ е била предоставена на разположение на
Correos, до датата на нейното възстановяване.
(79) Испанските органи са посочили намерението си да поискат фискална корекция за изчислението на сумата за възстановяване.
(80) Известие на Комисията „Към ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите членки да възстановят
неправомерна и несъвместима държавна помощ“ (ОВ C 272, 15.11.2007 г., стр. 4).
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7.2. ОСВОБОЖДАВАНИЯТА ОТ ДАНЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ CORREOS: ОТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИ
ЖИМОТО ИМУЩЕСТВО (НД) И ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ (ИД)

7.2.1. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА
7.2.1.1. Мярка, която може да бъде приписана на държавата и е предоставена чрез държавни ресурси
(270) Член 107, параграф 1 от Договора изисква мярката да бъде предоставена от държава членка или чрез ресурси на
държава членка, под каквато и да било форма. Загуба на приходи от данъци е равностойно на изразходване на
държавни ресурси под формата на бюджетни разходи.
(271) Както Съдът е определил по делото Banco Exterior de España, мярка, чрез която публичните органи предоставят на
определени предприятия освобождаване от данъци, което, въпреки че не е свързано с паричен превод на държавни
ресурси, поставя лицата, за които се прилага освобождаването от данък, в по-благоприятно финансово положение
в сравнение с други данъкоплатци, отговаря на понятието „държавни ресурси“ по смисъла на член 107, параграф 1
от Договора (81).
(272) Като освобождават Correos от данък върху недвижимото имущество и данък върху икономическата дейност,
испанските органи се отказват от приходи, които представляват държавни ресурси.
(273) Поради това Комисията е на мнение, че тези освобождавания от данъци са свързани със загуба на държавни
ресурси и следователно са предоставени от държавата чрез държавни ресурси.
(274) В своите мнения испанските органи и/или Correos твърдят, че освобождаването от данък НД не може да бъде
приписано на държавата, тъй като то произлиза от решенията на националния съд, а не на самата държава (вж.
съображения 67 и 102).
(275) Комисията изразява несъгласие с този аргумент, всъщност в случаите, когато публичен орган предоставя
предимство на бенефициер, мярката по определение следва да бъде приписана на държавата, дори ако въпросният
орган се ползва с правна автономия от други публични органи (82). Поради това помощ, предоставена чрез
решения, произлизащи от националните съдилища, може да бъде приписана на държавата и съответно може да се
определи като държавна помощ.
7.2.1.2. Избирателно икономическо предимство, предоставено на дадено предприятие
A. Понятието за предприятие
(276) Както е посочено в съображение 162, Correos трябва да се определи като предприятие поради изпълнението на
услуги, свързани със ЗПУУ, които са предмет на освобождаването от данъци.
Б. Икономическо предимство
(277) Точната форма на дадена мярка не е от значение при установяването на това дали тя дава икономическо
предимство на предприятието (83). Понятието за предимство обхваща не само положителните предимства, но и
намесите, които под различни форми облекчават таксите, които при обичайни условия обременяват бюджета на
дадено предприятие (84). Следователно освобождаване от икономически тежести (като например данъчни
задължения) също може да представлява предимство.
(278) Correos е било частично или изцяло освободено от някои данъци, като например от данък НД и данък ИД,
докато други предприятия, също осъществяващи икономически дейности, които включват предоставянето на
пощенски услуги, по принцип изцяло подлежат на тези данъци. Поради това Correos се ползва от икономическо
предимство за целите на член 107, параграф 1 от Договора.
(279) Освобождаванията от данъци, предоставени на Correos, намаляват таксите, които обикновено са включени в
оперативните му разходи. Следователно те облагодетелстват Correos спрямо другите предприятия, подлежащи на
данък НД или данък ИД, които не могат да се ползват от тези освобождавания от данъци.
(81)
(82)
(83)
(84)

Решение от 15 март 1994 г., Banco de Crédito Industrial SA/Ayuntamiento de Valencia, C-387/92, EU:C:1994:100, точка 14.
Решение от 12 декември 1996 г., Compagnie nationale Air France/Комисия, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, точка 62.
Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans GmbH/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, EU:C:2003:415, точка 84.
Решение от 23 февруари 1961 г., De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Върховен орган на Европейската общност за въглища и
стомана, дело 30/59, EU:C:1961:2, точка 19; и решение от 8 ноември 2001 г., Adria-Wien Pipeline GmbH/ Finanzlandesdirektion für
Kärnten, C-143/99, EU:C:2001:598, точка 38.
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В. Избирателност
(280) По смисъла на член 107, параграф 1 от Договора дадена мярка е избирателна дотолкова, доколкото поставя в поблагоприятно положение определени предприятия или производството на някои стоки.
(281) Разграничителното данъчно облагане трябва да се проучи в контекста на съдебната практика във връзка с
понятието за избирателност (85). Дадена данъчна мярка е избирателна prima facie, ако тя представлява отклонение
от общата (или референтната) данъчна рамка. В тази връзка е необходимо да се оцени дали мярката облагоде
телства определени предприятия спрямо други предприятия, които са в сходно правно и фактическо положение в
контекста на целта, преследвана от референтната данъчна система. Съгласно съдебната практика на Съда дадена
избирателна мярка prima facie може да бъде обоснована от логиката на данъчната система. В това отношение обаче
могат да се вземат предвид само вътрешните причини, присъщи на данъчната система, но не и външни
политически причини. Ако prima facie избирателната мярка не може да бъде обоснована от логиката на данъчната
система, тя ще представлява избирателно предимство и ако всички други условия, установени в член 107,
параграф 1 от Договора са спазени, тази мярка ще представлява държавна помощ по смисъла на тази
разпоредба (86).
Данък върху недвижимото имущество (НД)
Ре ферен т на ра мк а
(282) Определянето на референтната данъчна система (или референтната рамка) има особено значение в случаите на
данъчни мерки, тъй като самото съществуване на предимство може да се установи само при сравнение с
„обичайната данъчна система“ (87).
(283) В настоящия случай като референтна рамка следва да се определи данък НД, както е установено в Кралски законо
дателен декрет № 2/2004 от 5 март 2004 г. От този закон следва, че съгласно обичайните правила предприятията
— наред с други юридически и физически лица — подлежат на данък НД по отношение на имуществените права,
предвидени в член 61 от Кралски законодателен декрет № 2/2004, върху селски и градски имоти и върху имоти
със специфични характеристики.
Д ерог а ц и я о т р еф ер е нт н ат а ра мка
(284) Съгласно член 60 от кралския законодателен декрет данък НД „представлява обективен пряк данък, налаган върху
стойността на имуществото при условията, определени в настоящия кралски законодателен декрет“. При данък
НД данъчното събитие е получаването на което и да е от правата, предвидени в член 61 от Кралски законодателен
декрет № 2/2004 (88), върху селски и градски имоти и върху имоти със специфични характеристики. Данък НД не
се налага върху дейности, а върху стойността на имота.
(285) Съгласно член 19, алинея 1, буква б) от Закона за пощите от 1998 г. и член 22, алинея 2 от Закона за пощите от
2010 г. Correos по принцип има право на освобождаване от данъци върху икономическите дейности, свързани с
неговите услуги в запазения сектор (съгласно Закона за пощите от 1998 г.) или със ЗПУУ (съгласно Закона за
пощите от 2010 г.). Въпреки че испанските органи твърдят, че данък НД не е пряко свързан с конкретна
икономическа дейност и поради това Correos не може да се ползва от освобождаването, на практика Correos е
подало жалби до местните съдилища, тъй като смята, че има право на освобождаване от данък НД по отношение
на пощенските клонове в някои общини.
(286) Освобождаването от данък НД, приложимо за Correos, представлява дерогация от общия данъчен режим на НД,
който е приложим в Испания, и предоставя избирателно предимство на Correos. В действителност като прилага
освобождаването от данъци, Correos, което участва в сделки с недвижими имоти също като други предприятия, се
ползва от данъчно облекчение, на което други дружества нямат право. Следователно мярката представлява
дерогация от общия данъчен режим на НД дотолкова, доколкото тя прави разлика между икономическите
оператори, които в контекста на целта на данъчния режим на НД (която е да се облагат правата върху
недвижимото имущество, предвидени в член 61 от Кралски законодателен декрет № 2/2004, върху селски и
градски имоти) са в сходно фактическо и правно положение (89).
(85) Решение от 8 септември 2011 г., Ministero dell'Economia e delle Finanze и др./Paint Graphos, съединени дела C-78/08 — C-80/08, EU:
C:2011:550, точка 49 и сл..
(86) Вж. решение от 8 ноември 2001 г., Adria-Wien Pipeline GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, EU:C:2001:598.
87
( ) Решение от 18 декември 2008 г., Government of Gibraltar и Обединено Кралство/Комисия, съединени дела T-211/04 P и T-215/04 P, EU:
Т:2008:595, точка 80.
(88) Административна концесия върху самия имот или върху обществените услуги, за които се използва имотът, вещното право на отдаване
под наем, вещното право на ползване и правото на собственост.
(89) Вж. inter alia, решение от 6 септември 2006 г., Португалска република/Комисия, C-88/03, EU:C:2006:511, точка 56; решение от
8 септември 2011 г., Ministero dell'Economia e delle Finanze и др./Paint Graphos, съединени дела C-78/08 — C-80/08, EU:C:2011:550,
точка 49.
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В ътре шн а л о г ик а н а д а н ъ чн а т а с ис т ем а
(287) Комисията направи предварително заключение, че освобождаване от данък НД, приложимо за Correos, е
избирателно prima facie. Необходимо е обаче да се определи (както е посочено в съображение 281) дали освобож
даването от данък НД може да бъде обосновано от естеството или общата схема на данъчния режим на НД, като
се докаже, че мярката произтича пряко от основните или ръководните принципи от неговия данъчен режим.
(288) Испанските органи и/или Correos не са предоставили никакви аргументи преди приемането на решението за
откриване на процедурата от 2016 г. или в хода на официалната процедура по разследване, което доказва, че
освобождаването от данък НД произтича от прилагането на ръководния принцип на данъчния режим на НД.
Комисията също не успя да посочи такава обосновка. Присъщата логика на данъчния режим на НД е да се облагат
имуществените права, предвидени в член 61 от Кралски законодателен декрет № 2/2004, върху селски и градски
имоти и върху имоти със специфични характеристики. Прилагането на пълно освобождаване от данък НД
единствено на Correos не е в съответствие с логиката на данъчния режим на НД.
З ак люч е ни е
(289) Тъй като в хода на официалната процедура по разследване испанските органи не са предоставили никакви
аргументи, които оспорват оценката на Комисията, Комисията потвърждава предварителното заключение, изведено
в решението за откриване на процедурата от 2016 г., че освобождаването от данък НД, предоставено на Correos,
представлява избирателно предимство, което не може да бъде обосновано от естеството и логиката на данъчния
режим на НД.
Данък върху икономическата дейност (ИД)
Реф ер ен т н а р амк а
(290) От член 78 от Кралски законодателен декрет № 2/2004 следва, че предприятията, които осъществяват стопанска,
търговска, професионална или художествена дейност, подлежат на облагане с данък ИД. Данък ИД върху
пощенските услуги и далекосъобщенията е определен в тарифна група 847 „Пощенски услуги и далекосъобщения“
на Кралски законодателен декрет № 1175/1990 от 28 септември. Съответно референтната рамка е данъкът ИД,
както е установено в Кралски законодателен декрет № 2/2004 от 5 март 2004 г.
Д ер ог а ци я о т р е фе рен т н а т а р а мка
(291) В бележка 3 към тарифна група 847 на Кралски законодателен декрет № 1175/1990 се предвижда, че
публичното предприятие Correos има право да плаща само 50 % от размера на данъка, определен за
предприятията, които принадлежат към тарифна група 847 „Пощенски услуги и далекосъобщения“.
(292) Частичното освобождаване от данък ИД, приложимо за Correos, представлява дерогация от данъчния режим на
ИД, приложим за стопанската, търговската, професионалната или художествена дейност като цяло и пощенските
услуги и далекосъобщенията в частност. Следователно това освобождаване може да се счита за предоставено
избирателно предимство на Correos. В действителност като прилага освобождаването от данък под формата на 50процентно намаление на тарифата, Correos, което участва в икономически дейности като цяло и пощенски услуги
в частност, се ползва от данъчно облекчение, на което други предприятия като цяло и други пощенски оператори
в частност нямат право. Следователно мярката е дерогация от общия данъчен режим на ИД, приложим за всички
предприятия като цяло и операторите на пощенски услуги и далекосъобщения в частност, доколкото тя прави
разлика между икономическите оператори, които в контекста на целта на данъка ИД (която е облагане на
извършването на икономическа дейност) са в сходно фактическо и правно положение (90). Поради това Комисията
заключава, че частичното освобождаване от данък ИД, приложимо за Correos, е prima facie избирателно.
В ът реш на л оги ка на д ан ъ чна т а си с т ем а
(293) Следователно в съответствие с практиката на Съда е необходимо да се определи дали освобождаването от данък
ИД, предоставено на Correos, може да бъде обосновано от естеството или общата схема на данъчната система на
ИД, като се докаже, че мярката произтича пряко от основните или ръководните принципи на неговата данъчна
система.
(90) Вж. inter alia решение от 6 септември 2006 г., Португалска република/Комисия, C-88/03, EU:C:2006:511, точка 56; решение от
8 септември 2011 г., Ministero dell'Economia e delle Finanze и др./Paint Graphos, съединени дела C-78/08 — C-80/08,, EU:C:2011:550,
точка 49.
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(294) Correos твърди, че освобождаването от данък ИД е обосновано от логиката на данъчната система на ИД, тъй като
вътрешната логика на данъка ИД е да се облагат икономически дейности с цел намеса в производството или
разпространението на стоки и услуги, а Correos участва не само в икономически дейности, които се състоят в
производството на стоки и услуги, но и в предоставянето на обществени услуги, като ЗПУУ, които не преследват
стопанска цел (вж. съображение 70).
(295) Комисията не може да се съгласи с този аргумент. Предоставянето на ЗПУУ е стопанска дейност и освобождаване
от данъци, което е насочено към ЗПУУ, следва да се счита за държавна помощ, която е възможно да бъде
съвместима, ако е в съответствие с правилата за УОИИ относно съвместимостта. Този аргумент изглежда
противоречи на искането на Correos освобождаванията от данък ИД и данък НД да не се оценяват в контекста на
Закона за пощите от 1998 г. и Закона за пощите от 2010 г., по силата на които Correos е натоварено със ЗПУУ, а
чрез пряко позоваване на законодателството, уреждащо всеки от тези данъци (вж. съображение 66). В тази връзка
Комисията отбелязва, че Correos не твърди, че освобождаванията от данък ИД биха могли да представляват
компенсации за ЗПУУ.
(296) Вследствие на това Комисията счита, че не е доказано, че освобождаването от данък ИД може да бъде обосновано
от логиката на данъчния режим ИД.

За кл юч е ни е
(297) Комисията потвърждава предварителното заключение, изведено в решението за откриване на процедурата от
2016 г., че частичното освобождаване от данък ИД, предоставено на Correos, представлява избирателно
предимство, което не може да бъде обосновано от естеството и логиката на данъчната система на ИД.

7.2.1.3. Нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията
(298) Както беше обяснено в съображение 204, всяка мярка в полза на Correos може да засегне конкуренцията и
търговията между държавите членки.

7.2.1.4. Заключение
(299) С оглед на гореизложеното Комисията потвърждава предварителната си оценка, че освобождаванията от данък НД
и данък ИД, предоставени на Correos, отговарят на кумулативните критерии за държавна помощ и следователно
освобождаванията представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

7.2.2. СЪЩЕСТВУВАЩА ИЛИ НОВА ПОМОЩ
(300) Що се отнася до освобождаването от данък НД, освобождаванията от данъци са получени от Correos в периода
2008—2013 г., т.е. след присъединяването на Испания към Съюза през 1986 г. Следователно освобождаването от
данък върху недвижимото имущество не може да се разглежда като съществуваща помощ.
(301) Що се отнася до освобождаването от данък ИД, данъкът беше въведен с членове 79—92 от Закон № 39/1988 за
финансите на административно-териториалните единици (Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales) от
28 декември 1988 г. Данъкът беше въведен след присъединяването на Испания към Съюза. Следователно освобож
даването от данък ИД обичайно не може да се определи като съществуваща помощ.
(302) Може да се отбележи, че испанските органи и/или Correos твърдят, че освобождаването от данък ИД представлява
съществуваща помощ, тъй като то произтича от т.нар. лицензионна такса, която е била способ на облагане с
данъка върху дейностите и търговските и промишлените ползи, приета с Декрет № 3313/1966 от 29 декември
1966 г. (вж. съображения 71 и 103).
(303) Испанските органи не са предоставили информация на Комисията, която да покаже приемственост между данъка
върху дейностите и търговските и промишлените ползи от 1966 г. и данъка ИД от 1988 г., с който е въведена
много специфична система (вж. съображения 42—44) Освен това дори ако се приеме, че данъкът ИД, въведен през
1988 г., би могъл да произтича от данъка върху дейностите и търговските и промишлените ползи от 1966 г.,

25.1.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/85

Комисията отбелязва, че испанските органи също признават, че докато е било административен орган, Correos се е
ползвало от пълно освобождаване от данъка върху дейностите и търговските и промишлените ползи от 1966 г.
поради своя характер (вж. съображение 103). Correos е било административен орган до 1990 г. (вж. съображение
22), така че a priori никога не е подлежало на данъка върху дейностите и търговските и промишлените ползи от
1966 г., докато данъчната система на ИД не е поставила ясно Correos в конкретна данъчна категория, а в рамките
на тази категория Correos се е ползвало с 50 % намаление на дължимата сума.
(304) Следователно Комисията поддържа становището си, че освобождаването от данък ИД не представлява
съществуваща помощ.

7.2.3. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ
(305) Комисията отбелязва, че освобождаванията от данък НД и данък ИД не са били предмет на уведомяване съгласно
член 108, параграф 3 от Договора.
(306) Следователно освобождаванията от данъци, предоставени на Correos, представляват неправомерна помощ по
смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/1589.

7.2.4. СЪВМЕСТИМОСТ С ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
(307) Държавната помощ се счита за съвместима с вътрешния пазар, ако попада в някоя от категориите, посочени в член
107, параграф 2 от Договора (91), и може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, ако се установи от
Комисията, че попада в някоя от категориите, посочени в член 107, параграф 3 от Договора (92). Въпреки това
държавата членка, която предоставя помощта, е тази, която носи тежестта на доказване, че предоставената от нея
държавна помощ е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 2 или параграф 3 от Договора.
(308) Комисията отбелязва, че освобождаванията от данък НД и данък ИД освобождават Correos от разходи, които то
по принцип трябва да поема при ежедневното управление на обичайните си дейности. С други думи тези освобож
давания представляват оперативна помощ без ограничения във времето. Като общо правило оперативната помощ не
може да се счита за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 2 или параграф 3 от Договора.
(309) Освен това испанските органи не са представили никакви аргументи преди приемането на решението за откриване
на процедурата от 2016 г. или в хода на официалната процедура по разследване, които показват, че освобожда
ванията от данък НД и данък ИД, предоставени на Correos, биха могли да попадат в обхвата на някое от освобож
даванията, изброени в член 107, параграф 2 или параграф 3 от Договора.
(310) Преди приемането на решението за откриване на процедурата от 2016 г. или в хода на официалната процедура по
разследване испанските органи не са предоставили и обосновка, в съответствие с която освобождаванията от данък
НД и данък ИД (които във всеки случай се прилагат не само за УОИИ, но и за чисто търговските дейности) биха
могли да бъдат съвместими съгласно член 106, параграф 2.

7.2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(311) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че освобождаванията от данък НД и данък ИД представляват
несъвместима държавна помощ и съответните суми следва да бъдат възстановени.
(312) Correos твърди в тази връзка, че дори ако Комисията би счела освобождаванията от данък НД за несъвместими, те
не могат да бъдат възстановени поради принципа на силата на присъдено нещо, който според Correos означава, че
решението на испанския Върховен съд не би могло да се оспорва повече (вж. съображение 69).
(313) Комисията не споделя виждането на Correos по този въпрос.
(91) Изключенията, предвидени в член 107, параграф 2 от Договора, засягат: а) помощи със социален характер, предоставени на отделни
потребители; б) помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития; в) помощи,
предоставени на отделни региони на Федерална република Германия.
(92) Изключенията, предвидени в член 107, параграф 3 от Договора, засягат: а) помощите за насърчаване на развитието на определени
региони; б) помощите за определени важни проекти от общоевропейски интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в
икономиката на държава членка; в) помощите за развитие на някои икономически дейности или региони; г) помощите за насърчаване на
културата и опазване на наследството; и д) помощи, определени с решение на Съвета.
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(314) На първо място, испанският Върховен съд не се е произнесъл относно наличието или отсъствието на помощ при
освобождаванията от НД, предоставени от местните съдилища: вж. съображения 40 и 41. Единственото
заключение на Върховния съд е, че освобождаванията от данък НД не са обосновани. Както е обяснено от
испанските органи, Съдът също не е разполагал с необходимите правомощия, за да разпореди възстановяване.
Поради това не може да се прибягва до принципа на силата на присъдено нещо в този контекст, тъй като
всъщност няма решение, заключаващо, че Correos не следва да възстанови съответните суми.
(315) На второ място, оценката на съвместимостта на помощта е от изключителната компетентност на Комисията и
доколкото съществува държавна помощ, националните съдилища не могат да се произнасят относно съвмести
мостта или възстановяването.
(316) Сумата за възстановяване от освобождаванията от НД в номинално изражение отговаря на определената от
местните съдилища сума на освобождаванията, предоставени на Correos през периода 2008—2013 г., и е равна
на 752 840,50 евро. Действителната сума, която трябва да бъде възстановена, включва лихвите от датата, на която
всяко възстановяване на данъка е платено на Correos до нейното действително възстановяване.
(317) Сумата за възстановяване на частичното освобождаване от данък ИД в номинално изражение отговаря на общата
сума на намаления на данък ИД, предоставен на Correos през периода 2004—2017 г. 113 591,24 евро. Действи
телната сума, която трябва да бъде възстановена, включва лихвите от датата, на която намалените данъци ИД са
платени от Correos, до тяхното действително възстановяване.

7.3. ТРИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА КАПИТАЛА, ПРЕДОСТАВЕНИ СЪОТВЕТНО ПРЕЗ 2004 Г., 2005 Г.
И 2006 Г.

7.3.1. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА
(318) Испанските органи твърдят, че трите увеличения на капитала, предоставени на Correos през 2004 г. (16 милиона
евро), 2005 г. (16 милиона евро) и 2006 г. (16 милиона евро), са в съответствие с ПИУПИ и следователно не
представляват държавна помощ.
(319) Според испанските органи тези увеличения на капитала са били част от стратегическия бизнес план на Correos за
периода 2001—2006 г., за да се компенсира забавянето на растежа на пазара на пощенски услуги. Това включва
инвестиции в инфраструктурата, организационната структура и процеса на автоматизация на Correos.
(320) Вследствие на съмненията, изразени от Комисията в решението за откриване на процедурата от 2016 г.,
испанските органи предоставиха на Комисията допълнителни аргументи в подкрепа на спазването на ПИУПИ (вж.
раздел 4.1.3), а именно:
— перспективите на Correos в момента на инвестицията са били добри въз основа на предварителните
многогодишни планове. По-специално, многогодишните планове за периода 2004—2006 г. предвиждат
подобрение на рентабилността на Correos срещу стабилност на печалбата в случай на липса на инвестиционна
активност. В този смисъл увеличенията на капитала са били ключов елемент за постигането на очакваната exante рентабилност на дружеството,
— модернизацията на дружеството е последователно бизнес решение, което всеки акционер би подкрепил;
особено за периода 2004—2006 г. инвестиционната активност е била по-висока от средната за периода 1994
—2004 г., поради което увеличенията на капитала са били част от отговора на необходимостта от
допълнително финансиране,
— дружеството е реализирало печалба след инвестициите (дори ако се изключи компенсацията, получена от
Correos),
— последващо независимо проучване (от Ernst-Young), основано на предварителни данни, е стигнало до
заключението, че очакваната възвръщаемост на инвестицията на испанската държава в Correos е надвишавала
цената на капитала към момента на инвестицията.
(321) Комисията е съгласна, че инвестициите в Correos, финансирани частично от испанската държава, са типични
мерки за модернизация, предприемани в пощенския сектор в отговор на забавянето на растежа на пазара на
пощенски писма. Решенията на държавата са се основавали на многогодишни планове, които ясно са предвиждали
подобрение на рентабилността на Correos и това е било допълнително потвърдено от фактите. Проучването на
Ernst-Young също потвърждава, че инвестицията е била рационално икономическо решение по това време.
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7.3.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(322) Комисията е на мнение, че вливанията на капитал в периода 2004—2006 г. може да се считат за съвместими с
принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика и следователно не представляват държавна помощ по
смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

7.4. КОМПЕНСАЦИИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА CORREOS ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ
7.4.1. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 107, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОГОВОРА
7.4.1.1. Мярка, която може да бъде приписана на държавата и е предоставена чрез държавни ресурси
(323) Компенсацията е изплащана директно от общия държавен бюджет, може да бъде приписана на държавата и е
предоставена чрез държавни ресурси.

7.4.1.2. Избирателно икономическо предимство, предоставено на дадено предприятие
A. Понятието за предприятие
(324) От съдебната практика следва, че член 107 от Договора не се прилага, когато държавата действа „при упражняване
на публична власт“ (93) или когато субектите от публичния сектор действат „в качеството им на публични
органи“ (94). Може да се счита, че предприятие действа при упражняване на публична власт, когато въпросната
дейност е задача, която съставлява част от основните функции на държавата или е свързана с тези функции поради
естеството си, целта си и правилата, на които подлежи (95). По принцип, ако съответната държава членка не е
решила да въведе пазарни механизми, дейностите, които по същество са част от прерогативите на публичната власт
и се извършват от държавата, не представляват икономически дейности.
(325) В настоящия случай услугите, предоставяни от Correos, са част от задължението на държавата да регулира и
организира избирателната процедура, при която се признава правото на гласуване лично или по пощата.
Испанските органи и/или Correos твърдят, че всички дейности, извършвани от Correos в контекста на органи
зацията на изборите, следва да се считат за част от прерогативите на държавата и следователно Correos не следва
да се счита за „предприятие“, когато извършва тези дейности [вж. съображения 79—81, 118 и 119].
(326) Комисията счита, че дейностите, които са пряко свързани с процедурата за гласуване, като обработка на бюлетини
по пощата, изпращане на материали от Службата за работа с избирателните списъци (например регистрационни
карти на гласоподавателите) и събиране на изборната документация след приключване на преброяването,
съставляват част от основните функции на държавата. В резултат на това Комисията е съгласна с испанските
органи, че тези дейности не могат да се разглеждат като икономически дейности и че тяхното финансиране не
представлява държавна помощ, тъй като за целите на тези дейности Correos не може да се счита за предприятие.
(327) Въпреки това, по отношение на обработването като пощенски пратки на изборните материали, изпращани от
кандидатите на политическите партии, ситуацията е различна. В своето решение по делото „Poste Italiane“ (96)
Комисията счита, че разпространението на изборни материали от Poste Italiane при намалена субсидирана тарифа
представлява икономическа дейност и съответно компенсацията за тази услуга представлява държавна помощ.
настоящата мярка е много подобна на италианската система (т.е. кандидатите за изборите могат да изпращат
брошури на гласоподаватели при намалени тарифи, ако са спазени определени условия, а държавата компенсира
пощенския оператор за остатъчните разходи) и може да бъде ясно разграничена от неикономическите дейности,
пряко свързани с процедурата за гласуване, осъществявана от Correos. Следователно по отношение на обрабо
тването като пощенски пратки на изборни материали, изпращани от кандидатите на политическите партии, следва
да се счита, че Correos представлява предприятие за целите на член 107, параграф 1 от Договора.
(93) Решение от 16 юни 1987 г., Комисия/Италия, дело 118/85, EU:C:1987:283, точки 7 и 8.
(94) Решение от 4 май 1988 г., Corinne Bodson/SA Pompes funèbres des régions libérées, C-30/87, EU:C:1988:225, точка 18.
(95) Вж. по-специално решение от 19 януари 1994 г., SAT Fluggesellschaft mbH/Eurocontrol, C-364/92, EU:C:1994:7, точка 30 и решение от
18 март 1997 г., Diego Calì & Figli Srl/Servizi ecologici porto di Genova SpA, C-343/95, EU:C:1997:160, точки 22—23.
(96) Вж. Решение на Комисията относно мярка SA.33989 (2012/NN), приведена в действие от Италия в полза на Poste Italiane.
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(328) Предвид съдържанието на услугата, други пощенски оператори също биха могли да предоставят тази услуга в
замяна на публична компенсация (97). Това се потвърждава от факта, че кандидатите за изборите понастоящем
използват системата, създадена от държавата (и съответно избират Correos), за да изпращат своите брошури, тъй
като трябва да плащат само незначителна цена на една пощенска пратка. Ако обаче искат да изпратят повече от
една пощенска пратка на гражданин, те трябва да платят пълната цена и в този случай те свободно избират да
използват Correos или други пощенски оператори (особено в градските райони).
Б. Икономическо предимство
(329) Компенсацията, предоставяна на Correos за обработването като пощенски пратки на изборни материали,
изпращани от кандидатите на политическите партии, е предвидено да покрива изцяло или частично нетните
разходи, направени от Correos при изпълнение на въпросната услуга. Без наличието на компенсацията Correos би
трябвало само да поеме тези разходи. Поради това компенсацията представлява предимство за Correos, тъй като
освобождава последното от разход, който иначе би трябвало да направи при отсъствието на тази компенсация.
В. Избирателност
(330) Мярката определено има избирателен характер, тъй като тя облагодетелства само едно предприятие: Correos.
7.4.1.3. Нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията
(331) Както беше обяснено в съображение 204, всяка мярка в полза на Correos може да засегне конкуренцията и
търговията между държавите членки.
7.4.1.4. Заключение
(332) Комисията счита, че финансирането на разпространението на изборни материали за кандидатите за изборите
представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.
7.4.2. СЪЩЕСТВУВАЩА ИЛИ НОВА ПОМОЩ
(333) Според испанските органи и Correos [вж. съображения 83—85 и 121], ако финансирането на разпространението
на изборни материали за кандидатите за изборите представлява помощ, тя би била съществуваща помощ, тъй като
тя предшества присъединяването на Испания към Европейската икономическа общност през 1986 г.
(334) Испанските органи обясняват по-специално, че компенсацията, предоставяна за разпространението на изборни
материали на кандидатите за изборите, съществува от 1977 г. насам, без да е претърпяла някакви значителни
промени.
(335) Въз основа на информацията, предоставена от испанските органи, Комисията отбелязва, че схемата, която датира от
1977 г., предвижда фиксирани ниски тарифи, приложими за всички избори (местни, регионални, национални и на
равнище ЕС). Correos също така е получило за всяка избирателна кампания частично финансиране за пълния
размер на разходите за доставка за целия период.
(336) Комисията заключава, че финансирането на разпространението на изборни материали за кандидатите за изборите
се определя като съществуваща помощ по смисъла на член 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/1589.
7.4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(337) Компенсацията, предоставена на Correos за разпространението на изборни материали, изпращани от кандидатите
на политическите партии, представлява съществуваща помощ и ще бъде разгледана отделно в съответствие с
членове 17, 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (98).
(97) Всъщност съгласно точка 13 от Съобщението на Комисията относно УОИИ „[р]ешението на орган да не позволява на трети страни да
предоставят дадена услуга (напр. защото иска да предостави услугата вътрешно) не изключва съществуването на икономическа
дейност“.
(98) Регламент (ЕО) 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).
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8. ОБОБЩЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА
(338) Компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за пощите от 1998 г., освобождаването от
данък върху недвижимото имущество (НД) и данък върху икономическата дейност (ИД) и компенсацията,
предоставена на Correos за разпространението на изборни материали, представляват мерки за помощ по смисъла
от член 107, параграф 1 от Договора, тъй като са освободили Correos от разходи, които частните предприятия
обичайно трябва да поемат.
(339) Трите увеличения на капитала, отпуснати през 2004 г., 2005 г. и 2006 г., не представляват помощ по смисъла на
член 107, параграф 1 от Договора, тъй като държавата е действала в съответствие с принципа на инвеститор в
условията на пазарна икономика.
(340) Комисията счита, че Испания неправомерно е привела в действие мярката за помощ, посочена в съображение 338,
в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора, с изключение на компенсацията, предоставена на Correos за
разпространението на изборни материали, изпращани от кандидатите на политическите партии, която
представлява съществуваща помощ.
(341) Компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за пощите от 1998 г., представляват
несъвместима помощ по смисъла на член 106, параграф 2 от Договора, доколкото те представляват свръхком
пенсация на Correos.
(342) Освобождаването от данък върху недвижимото имущество (НД) и данък върху икономическата дейност (ИД)
съставлява несъвместима помощ.
(343) Компенсацията, предоставена на Correos за разпространението на изборни материали, изпращани от кандидатите
на политическите партии, представлява съществуваща помощ и ще бъде разгледана отделно в съответствие с
членове 17, 18 и 19 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
(344) Съгласно Договора и установената съдебна практика на Съда Комисията е компетентна да реши дали съответната
държава членка трябва да отмени или да измени помощта, когато се установи, че тя е несъвместима с вътрешния
пазар (99). Също съгласно установената практика на Съда наложеното на дадена държава членка задължение за
отмяна на несъвместима с вътрешния пазар помощ има за цел възстановяване на съществувалото преди това
положение (100).
(345) В този контекст Съдът е постановил, че целта е постигната, когато бенефициерът е изплатил сумите, предоставени
чрез неправомерна помощ, като по този начин се е отказал от предимството, с което се е ползвал спрямо
конкурентите си на пазара, и положението отпреди плащането на помощта е възстановена (101).
(346) В съответствие със съдебната практика член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) 2015/1589 гласи, че „[к]огато са
взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава членка да
вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от бенефициера […]“.
(347) Поради това, като се има предвид, че компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за пощите
от 1998 г. (доколкото те представляват свърхкомпенсация на Correos), и освобождаването от данък върху
недвижимото имущество (НД) и данък върху икономическата дейност (ИД) са приведени в действие в нарушение
на член 108 от Договора и представляват неправомерна и несъвместима помощ, те трябва да бъдат възстановени с
цел възстановяване на пазарното положение, съществувало преди тяхното предоставяне.
(348) Сумите за възстановяване в номинално изражение, съответстващи на различните несъвместими мерки за помощ,
възлизат на 166,112 милиона евро за компенсациите за ЗПУУ, предоставени на Correos съгласно Закона за пощите
от 1998 г. (вж. съображение 267), 752 840,50 евро за освобождаванията от данък НД (вж. съображение 316) и
113 591,24 евро за частичните освобождавания от данък ИД (вж. съображение 317).
(99) Вж. решение от 12 юли 1973 г., Комисия/Германия, C-70/72, Сб., ECLI:EU:C:1973:87, стр. 813, точка 13.
(100) Вж. решение от 14 септември 1994 г., Кралство Испания/Комисия, съединени дела C-278/92, C-279/92 и C-280/92, EU:C:1994:325,
стр. I-4103, точка 75.
(101) Вж. решение от 17 юли 1999 г., Белгия/Комисия, C-75/97, Сб., EU:C:1999:311, стр. I-030671, точки 64 и 65.
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(349) Възстановяването следва да обхваща периода от момента на придобиване на предимството от бенефициера, т.е.
когато помощта му е била предоставена, до ефективното възстановяване, като подлежащите на възстановяване суми
следва да бъдат олихвени до ефективното възстановяване. В него могат да бъдат отразени и данъчни корекции,
както е посочено в съображения 268—269,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Сумата от 317,387 милиона евро, предоставена на Correos под формата на компенсации за изпълнение на задължението
за универсална услуга съгласно Закона за пощите от 1998 г., приведени в действие от Испания в нарушение на член 108,
параграф 3 от Договора, представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.
От цялата сума, посочена в предходния параграф, сумата в размер на 166,112 милиона евро е несъвместима с вътрешния
пазар, тъй като представлява свръхкомпенсация на Correos.
Член 2
Държавната помощ в размер на 752 840,50 евро, предоставена на Correos под формата на освобождаване от данък върху
недвижимото имущество (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), неправомерно приведена в действие от Испания в нарушение на
член 108, параграф 3 от Договора, е несъвместима с вътрешния пазар.
Член 3
Държавната помощ в размер на 113 591,24 евро, предоставена на Correos под формата на частично освобождаване от
данък върху икономическата дейност (Impuesto de Actividades Económicas), неправомерно приведена в действие от Испания
в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора, е несъвместима с вътрешния пазар.
Член 4
Капиталовите вноски в полза на Correos, направени от Испания през 2004 г., 2005 г. и 2006 г., не представляват помощ
по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.
Член 5
Държавната помощ под формата на компенсация, предоставена на Correos за разпространението на изборни материали,
представлява съществуваща помощ по смисъла на член 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/1589.
Член 6
1.

Испания си възстановява несъвместимата помощ, предоставена в рамките на мерките, посочени в членове 1, 2 и 3.

2.
Размерът на държавната помощ, посочен в член 1, втора алинея, може да бъде допълнително намален чрез
приспадане на платения данък върху получената помощ, при условие че бенефициерът няма да може да ползва понататъшно намаление на данъците, както е посочено в точка 50 от Известието за възстановяване.
3.
Подлежащите на възстановяване суми включва лихвите, начислени от момента, от който те са били на
разположение на бенефициера, до действително им възстановяване.
4.

Лихвата се изчислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004.

5.
Испания прекратява всички неизвършени плащания по посочената в членове 1, 2 и 3 помощ, считано от датата на
приемане на настоящото решение.
Член 7
1.

Възстановяването на помощта, посочена в членове 1, 2 и 3, се извършва незабавно и ефективно.

2.
Испания гарантира изпълнението на настоящото решение в срок от четири месеца, считано от датата, на която е
уведомена за него.
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Член 8
1.
В срок от два месеца след уведомяване за настоящото решение Испания представя на Комисията следната
информация:
а) общата сума (главница и лихви), която следва да бъде възстановена от бенефициера;
б) подробно описание на вече предприетите и планираните мерки за спазване на настоящото решение;
в) документи, доказващи, че на бенефициера е разпоредено да възстанови помощта.
2.
Испания информира редовно Комисията относно напредъка по предприетите национални мерки за изпълнение на
настоящото решение до пълното възстановяване на помощта, посочена в членове 1, 2 и 3. При поискване от страна на
Комисията тя незабавно представя информация за вече предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото
решение. Тя предоставя също така подробна информация относно размера на помощта и на лихвите по възстановяване,
които вече са възстановени от бенефициера.
Член 9
Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2018 година.
За Комисията
Margrethe VESTAGER

Член на Комисията
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