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I
(Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės)

REKOMENDACIJOS

TARYBA
TARYBOS REKOMENDACIJA
2012 m. gruodžio 20 d.
dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo
(2012/C 398/01)
paslaugų teikėjai, taip pat pilietinės visuomenės organiza
cijos yra svarbiausi suinteresuotieji subjektai, vaidinantys
svarbų vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas neforma
liojo mokymosi ir savišvietos galimybėms ir visiems
vėlesniems patvirtinimo procesams;

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
165 ir 166 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

(4)

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje
„Europa 2020“ raginama plėtoti žinias, gebėjimus ir
kompetencijas, kad augtų ekonomika ir užimtumas. Su
ta strategija susijusiose pavyzdinėse iniciatyvose – „Judus
jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbot
varkė“ – pabrėžiama, kad reikia suteikti lankstesnes
mokymosi galimybes, kurios gali padėti patekti į darbo
rinką ir joje progresuoti, sudaryti palankesnes galimybes
pereiti iš vieno darbo ar mokymosi etapo į kitą ir skatinti
neformaliojo mokymosi ir švietimo rezultatų patvirti
nimą;

(5)

2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadose dėl Europos
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės
programos („ET 2020“) (1) pažymėta, kad mokymasis visą
gyvenimą turėtų būti laikomas svarbiausiu principu,
kuriuo grindžiama visa sistema, skirta apimti visų rūšių
mokymąsi – formalųjį ir neformalųjį mokymąsi bei
savišvietą;

(6)

2009 m. paskelbtoje strategijoje „ES jaunimo strategija.
Investicijos ir galimybių suteikimas. Atnaujintas atvirasis
koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo
problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“ buvo
raginama geriau pripažinti neformaliojo mokymosi
būdu jaunimo įgytus gebėjimus ir pabrėžiama, kad reikia
visapusiškai naudotis ES lygiu nustatytomis priemonėmis,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

mokymosi rezultatų, t. y. žinių, gebėjimų ir kompeten
cijų, įgytų neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu,
patvirtinimas gali turėti didelės įtakos įsidarbinimo gali
mybių ir judumo gerinimui, taip pat mokymosi visą
gyvenimą motyvacijos didinimui, visų pirma socialiniu
ir ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems
ar žemos kvalifikacijos asmenims;

šiuo metu, kai Europos Sąjunga patiria rimtą ekonomikos
krizę, kuri sukėlė didelę nedarbo, visų pirma jaunimo,
bangą, ir atsižvelgiant į senėjančią visuomenę, atitinkamų
žinių, gebėjimų ir kompetencijų patvirtinimas yra dar
vertingesnis gerinant darbo rinkos veikimą, skatinant
judumą ir didinant konkurencingumą bei ekonomikos
augimą;

darbdavių organizacijos, atskiri darbdaviai, profesinės
sąjungos, pramonės, prekybos ar amatų rūmai, naciona
linės institucijos, kurios dalyvauja profesinės kvalifikacijos
pripažinimo procese ir vertinant bei tvirtinant mokymosi
rezultatus, užimtumo tarnybos, jaunimo organizacijos, su
jaunimu dirbantys asmenys, švietimo ir mokymo

(1) OL C 119, 2009 5 28, p. 2.
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reguliariai skelbiamas nuo 2004 m., o 2009 m.
paskelbtos Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos
rezultatų patvirtinimo gairės;

skirtomis žinių, gebėjimų ir kompetencijų patvirtinimui
pripažįstant kvalifikacijas. Tai buvo patvirtinta 2009 m.
lapkričio 27 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Europos bendra
darbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos
(2010–2018 m.) (1);

2010 m. gruodžio mėn. Briugės komunikate už profesinį
rengimą ir mokymą atsakingi Europos šalių ministrai,
Europos socialiniai partneriai ir Europos Komisija
pareiškė, kad dalyvaujančios šalys turėtų ne vėliau kaip
2015 m. pradėti rengti nacionalines neformaliojo moky
mosi ir savišvietos rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo
procedūras, kurios prireikus būtų grindžiamos nacionali
nėmis kvalifikacijų sandaromis;

(7)

2009 m. balandžio 28–29 d. Levene ir Naujajame
Levene, Belgijoje, įvykusios Europos ministrų, atsakingų
už aukštąjį mokslą, konferencijos komunikate pabrė
žiama, kad sėkminga mokymosi visą gyvenimą politika
turėtų apimti esminius ankstesnio mokymosi pripaži
nimo remiantis mokymosi rezultatais pricipus ir proce
dūras, o 2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadose dėl
aukštojo mokslo modernizavimo (2) valstybės narės ragi
namos parengti aiškius perėjimo nuo profesinio mokymo
bei kitų švietimo rūšių prie aukštojo mokslo būdus ir
nustatyti ankstesnio mokymosi bei patirties, įgytos kitu
būdu, nei formaliojo švietimo ir mokymosi sistemoje,
pripažinimo mechanizmus;

(8)

(13)

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos
sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaid
rumą (Europasas) (5) nustatytas Europasas – europinis
dokumentas, kuriuo naudodamiesi piliečiai gali geriau
viešinti, fiksuoti ir pristatyti savo kompetencijas ir kvali
fikacijas visoje Europoje;

(14)

2006 m. gegužės 18 d. Tarybos ir Taryboje posėdžia
vusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijoje
dėl neformalaus ir neinstitucinio mokymosi Europos
jaunimo reikalų srityje vertės pripažinimo (6) valstybių
narių prašoma sudaryti sąlygas nustatyti neformaliojo
mokymosi ir savišvietos būdu įgytas ir faktiškai naudo
jamas kompetencijas siekiant jų pripažinimo darbo
rinkoje;

(15)

buvo sukurtas Jaunimo pasas – skaidrumo priemonė
projektų, finansuojamų pagal Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimu Nr. 1719/2006/EB (7) nustatytą prog
ramą „Veiklus jaunimas“, dalyviams;

(16)

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
rekomendacijoje dėl mokymosi visą gyvenimą kvalifika
cijų sąrangos kūrimo (8) valstybių narių prašoma susieti
savo nacionalinių kvalifikacijų sistemas su Europos kvali
fikacijų sąranga ir skatinti neformalaus mokymosi ir
savišvietos pripažinimą remiantis bendraisiais Europos
principais, dėl kurių susitarta 2004 m. gegužės mėn.;

(17)

1989 m. pagal Erasmus programą nustatyta Europos
kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), pagal
kurią skiriami kreditai už formalųjį mokymąsi, remiantis
mokymosi rezultatais ir besimokančio asmens krūviu,
suteikia aukštosioms mokykloms daugiau galimybių skirti
kreditus už neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezul
tatus;

(18)

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
rekomendacijoje dėl Europos profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (9)
nurodoma, kad ta sistema turėtų padėti įgyvendinti
bendruosius Europos neformaliojo mokymosi ir saviš
vietos rezultatų nustatymo ir patvirtinimo principus,
gerinti švietimo, mokymo bei užimtumo ryšį ir kurti
formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos sąsa
jas;

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

L 390, 2004
C 168, 2006
L 327, 2006
C 111, 2008
C 155, 2009

2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos rezoliucijoje dėl atnau
jintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės (3)
nustatyta, kad suaugusiųjų mokymasis yra vienas iš
prioritetų, o 2012–2014 m. turėtų būti įdiegtos visiškai
veikiančios neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezul
tatų patvirtinimo sistemos, o visų amžiaus grupių ir visų
kvalifikacijų suaugusieji, taip pat įmonės ir kitos organi
zacijos skatinami jomis naudotis;

(9)

(10)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucijoje dėl glau
desnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir
mokymo srityje (4) ir 2002 m. lapkričio 30 d. Kopen
hagos deklaracijoje raginta parengti bendrus neformaliojo
mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo principus;

(11)

2004 m. gegužės 18 d. Tarybos ir Taryboje posėdžia
vusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadose propa
guojami bendri Europos neformaliojo mokymosi ir
savišvietos rezultatų patvirtinimo principai;

(12)

Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
patvirtinimo aprašas, kuriame pateikiama naujausia infor
macija apie dabartinę Europos šalių patvirtinimo praktiką,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

C
C
C
C

OL
OL
OL
OL

311, 2009 12 19,
372, 2011 12 20,
372, 2011 12 20,
13, 2003 1 18, p.

p. 1.
p. 36.
p. 1.
2.

2012 12 22

OL
OL
OL
OL
OL

12 31, p. 6.
7 20, p. 1.
11 24, p. 30.
5 6, p. 1.
7 8, p. 1.

2012 12 22

(19)

(20)
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2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
rekomendacijoje (1) pasiūlyta sukurti Europos profesinio
mokymo kreditų sistemą (ECVET), kuri būtų naudojama
pavienių asmenų formaliojo mokymosi ir prireikus nefor
maliojo mokymosi bei savišvietos rezultatams perkelti ir
kaupti;
konsultacijos apklausos internetu forma, diskusijos su
atitinkamais politikos organais bei įvairi tarpusavio
mokymosi veikla, kurioje dalyvavo socialiniai partneriai,
rodo, kad iš esmės sutariama, jog svarbu užfiksuoti gyve
nant ir dirbant įgyjamas žinias, gebėjimus ir kompeten
ciją, ir kad plačiai remiama Sąjungos iniciatyva plėtoti
patvirtinimo politiką ir praktiką valstybėse narėse,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1. VALSTYBĖS NARĖS, SIEKDAMOS SUTEIKTI GALIMYBĘ ASME
NIMS PARODYTI, KO JIE IŠMOKO NE FORMALIOJO ŠVIETIMO
IR MOKYMO SISTEMOJE, ĮSKAITANT JUDUMO PATIRTIMI, IR
TAI PANAUDOTI SAVO KARJEROJE IR TOLIAU MOKANTIS, IR
TINKAMAI ATSIŽVELGDAMOS Į SUBSIDIARUMO PRINCIPĄ,
TURĖTŲ:

1) Ne vėliau kaip 2018 m., atsižvelgdamos į nacionalines
aplinkybes ir ypatumus ir tokiu mastu, kokį laiko
tinkamu, nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos
patvirtinimo priemones, kuriomis asmenims būtų suteikta
galimybė:
a) patvirtinti žinias, gebėjimus ir kompetenciją, kurią jie
įgijo neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, įskai
tant, atitinkamais atvejais, naudojimąsi atviraisiais švie
timo ištekliais;
b) remiantis patvirtintu neformaliuoju mokymusi ir
savišvieta įgyti visą kvalifikaciją ar, atitinkamais atve
jais, dalinę kvalifikaciją, nedarant poveikio kitiems
taikytiniems Sąjungos teisės aktams, visų pirma
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvai 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų
pripažinimo (2);
Patvirtinimo priemonėse valstybės narės, atsižvelgdamos į
savo poreikius, gali suteikti prioritetą tam tikroms sritims
ir (arba) sektoriams.
2) Į neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirti
nimo priemones prireikus įtraukti toliau pateiktus elemen
tus, tuo pačiu leidžiant kiekvienam individui pasinaudoti
bet kuriuo iš jų, atskirai arba kartu, pagal savo poreikius:
a) asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
NUSTATYMAS;
b) asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
DOKUMENTAVIMAS;
(1) OL C 155, 2009 7 8, p. 11.
(2) OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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c) asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
VERTINIMAS;
d) asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
vertinimo SERTIFIKAVIMAS suteikiant kvalifikaciją,
kreditų, už kuriuos ateityje bus suteikta kvalifikacija,
arba kitais tinkamais būdais.
3) Nacionalinėse neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezul
tatų patvirtinimo priemonėse prireikus taikyti toliau nuro
dytus principus, tuo pačiu atsižvelgiant į nacionalines,
regionines ir (arba) vietos bei sektoriaus reikmes ir ypaty
bes:
a) patvirtinimo priemonės yra susietos su nacionaline
kvalifikacijų sistema ir atitinka Europos kvalifikacijų
sandarą;
b) informacija apie patvirtinimo galimybes ir naudą, taip
pat apie susijusias procedūras, yra prieinama pavie
niams asmenims ir organizacijoms;
c) patvirtinimo priemonės daugiausia naudos turėtų
suteikti palankių sąlygų neturinčioms grupėms, įskai
tant bedarbius, ir asmenims, kuriems gresia nedarbas,
nes patvirtinimu galima labiau paskatinti juos mokytis
visą gyvenimą ir sudaryti geresnes galimybes patekti į
darbo rinką;
d) bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, turi
galimybę – pagal nacionalinės teisės aktus ir atsižvel
giant į nacionalines ypatybes – atlikti „gebėjimų audi
tą“, kuriuo siekiama nustatyti jų turimas žinias, gebė
jimus ir kompetencijas, per pagrįstą laikotarpį, idealiu
atveju – per šešis mėnesius nuo poreikio nustatymo;
e) neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvir
tinimas remiamas tinkamu orientavimu ir konsulta
vimu; jis yra lengvai prieinamas;
f) įdiegiami skaidrūs su esamomis kokybės užtikrinimo
sistemomis suderinti kokybės užtikrinimo mechaniz
mai, kuriais remiamos tvirtos, veiksmingos ir pati
kimos vertinimo metodikos ir priemonės;
g) numatomas visų atitinkamų sektorių specialistų, daly
vaujančių patvirtinimo procese, profesinės kompeten
cijos gerinimas;
h) kvalifikacija arba, atitinkamais atvejais, dalinė kvalifika
cija, įgyta patvirtinus neformaliojo mokymosi ir
savišvietos rezultatus, atitinka sutartus standartus,
kurie sutampa su formaliojo švietimo programose
įgytos kvalifikacijos standartais arba jiems prilygsta;
i) skatinamas Sąjungos skaidrumo priemonių, pavyz
džiui, Europaso ir Jaunimo paso, naudojimas siekiant
sudaryti palankesnes mokymosi rezultatų dokumenta
vimo sąlygas;

C 398/4
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j) veikia patvirtinimo tvarkos ir kredito sistemų, taikomų
formaliojo švietimo ir mokymo sistemose (pavyzdžiui,
ECTS ir ECVET), sinergija.
4) Skatinti įtraukti visus atitinkamus suinteresuotuosius
subjektus, pavyzdžiui, darbdavius, profesines sąjungas,
pramonės, prekybos ir amatų rūmus, nacionalines įstaigas,
kurios dalyvauja profesinės kvalifikacijos pripažinimo
procese, užimtumo tarnybas, jaunimo organizacijas, su
jaunimu dirbančius asmenis, švietimo ir mokymo
paslaugų teikėjus, taip pat pilietinės visuomenės organiza
cijas, į 1–4 punktuose nurodytų elementų bei principų
rengimą ir įgyvendinimą.
Skatinti dalyvauti šiame procese toliau nurodytus subjek
tus:
a) darbdaviai, jaunimo organizacijos ir pilietinės visuo
menės organizacijos turėtų skatinti mokymosi dirbant
ar savanoriaujant mokymosi rezultatų nustatymą ir
dokumentavimą ir sudaryti tam palankesnes sąlygas,
naudojant atitinkamas Sąjungos skaidrumo priemones,
pavyzdžiui, priemones, parengtas pagal Europaso ir
Jaunimo paso sistemas;
b) švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai turėtų paleng
vinti prieigą prie formaliojo švietimo ir mokymo
remiantis neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezul
tatais ir, prireikus ir jeigu įmanoma, taikyti lengvatas ir
(arba) skirti kreditų už atitinkamus neformaliojo moky
mosi ir savišvietos rezultatus.
5) Skatinti suinteresuotųjų subjektų švietimo, mokymo,
užimtumo ir jaunimo sektoriuose, taip pat ir kitose susi
jusiose politikos srityse, veiklos taikant patvirtinimo prie
mones koordinavimą.
2. VALSTYBĖS NARĖS IR KOMISIJA TURĖTŲ IMTIS ŠIŲ PRIEMONIŲ:
a) įgyvendinti šią rekomendaciją pasitelkiant Europos kvalifi
kacijų sąrangos (EKS) patariamąją grupę, įsteigtą pagal
2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą
kvalifikacijų sąrangos kūrimo (1) ir, prireikus, įtraukiant
susijusias jaunimo organizacijas ir savanoriškos veiklos
sektoriaus atstovus į vėlesnę EKS patariamosios grupės
veiklą;
b) pranešti apie pažangą, padarytą priėmus šią rekomenda
ciją, bendrose Tarybos ir Komisijos ataskaitose pagal stra
teginę programą „ET 2020“ ir bendrose Europos Sąjungos
jaunimo reikalų ataskaitose pagal Europos bendradarbia
vimo jaunimo reikalų srityje atnaujintą sistemą; šios atas
kaitos bus teikiamos vėliau;

(1) OL C 111, 2008 5 6, p. 1.
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c) padėti įgyvendinti šią rekomendaciją pasinaudojant
Sąjungos agentūrų, visų pirma CEDEFOP, ekspertinėmis
žiniomis ir kasmetinėje ataskaitoje dėl nacionalinių kvali
fikacijų sandarų plėtotės pranešti apie padėtį plėtojant
nacionalines neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezul
tatų patvirtinimo sistemas.
3. KOMISIJA TURĖTŲ IMTIS ŠIŲ PRIEMONIŲ:
a) remti valstybes nares ir suinteresuotuosius subjektus:
— skatindama veiksmingą tarpusavio mokymąsi ir daliji
mąsi gerąja patirtimi,
— reguliariai peržiūrėdama Europos neformaliojo moky
mosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gaires; tai
daroma visapusiškai konsultuojantis su valstybėmis
narėmis,
— reguliariai peržiūrėdama Europos neformaliojo moky
mosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo aprašą; tai
daroma bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;
b) iki 2018 m. apsvarstyti galimybę toliau plėtoti, konsultuo
jantis su valstybėmis narėmis, kaip nurodyta Sprendime
Nr. 2241/2004/EB, priemones pagal Europaso sistemą,
kuriomis didinamas patvirtintų neformaliojo mokymosi
ir savišvietos rezultatų skaidrumas visoje Sąjungoje;
c) bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis užtikrinti, kad
Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa „Veiklus
jaunimas“, taip pat, nedarant poveikio deryboms dėl kitos
daugiametės finansinės programos, būsimomis Europos
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programomis bei
Europos struktūrinių fondų lėšomis būtų remiamas šios
rekomendacijos įgyvendinimas;
d) bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir pasikonsul
tavusi su suinteresuotaisiais subjektais stebėti ir vertinti,
kaip vykdomi veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant šią
rekomendaciją, ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti
Tarybai įgytos patirties ir aspektų, į kuriuos reikėtų atsi
žvelgti ateityje, ataskaitą, be kita ko, prireikus persvarstyti
šią rekomendaciją ir pateikti naują jos redakciją.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 20 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
E. FLOURENTZOU

2012 12 22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

PRIEDAS
APIBRĖŽTYS
Šioje rekomendacijoje vartojamų terminų apibrėžtys:
a) formalusis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta organizuotoje ir struktūriškai apibrėžtoje aplinkoje, skirtoje specialiai
mokymuisi, ir paprastai baigiasi kvalifikacijos suteikimu, dažniausiai išduodant sertifikatą ar diplomą; toks mokymasis
vyksta bendrojo švietimo, pirminio profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigose;
b) neformalusis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta kaip suplanuota veikla (nustatomi mokymosi tikslai ir mokymosi
laikas), naudojantis tam tikra mokymosi pagalba (pavyzdžiui, besimokančio asmens ir mokytojo ryšys); tai gali būti
programos, pagal kurias mokantis įgyjama darbo įgūdžių, suaugusiųjų raštingumo programos ar mokyklos nebaigu
siems asmenims skirtos pagrindinio ugdymo programos; labai dažni neformaliojo mokymosi pavyzdžiai – mokymasis
įmonėse, kuriuo atnaujinami ir gerinami darbuotojų gebėjimai, pavyzdžiui, IRT įgūdžiai, struktūrinis mokymasis
internetu (pavyzdžiui, naudojantis atviraisiais švietimo ištekliais) bei pilietinės visuomenės organizacijų rengiami kursai
savo nariams, tam tikrai tikslinei grupei ar plačiajai visuomenei;
c) savišvieta – mokymasis iš kasdieninės veiklos darbe, šeimoje ar laisvalaikiu; toks mokymasis nėra organizuotas ir
sistemingas – nenustatyti tikslai, laikas ar mokymosi pagalba; žvelgiant iš besimokančio asmens perspektyvos, savi
švieta vyksta neturint mokymosi ketinimų; savišvietos, kaip mokymosi būdo, rezultatai – gyvenant ir dirbant įgyjami
gebėjimai, darbe įgyti projektų valdymo gebėjimai ar IRT įgūdžiai, kitoje šalyje išmokta kalba ir įgytos žinios apie kitas
kultūras, ne darbo vietoje įgyti IRT įgūdžiai, taip pat gebėjimai, įgyti vykdant savanorišką ar kultūrinę veiklą, spor
tuojant, dirbant su jaunimu ar namie (pavyzdžiui, prižiūrint vaiką);
d) atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) – suskaitmeninta medžiaga, kuri laisvai ir atvirai prieinama pedagogams, studentams ir
savarankiškai besimokantiems asmenims ir kuria jie gali naudotis ir pakartotinai naudotis mokymo, mokymosi ir
mokslinių tyrimų tikslais; tai apima mokomąjį turinį, programinės įrangos priemones, skirtas turiniui rengti, naudoti ir
platinti, bei įgyvendinimo išteklius, pavyzdžiui, atvirąsias licencijas; be to, AŠI gali būti sukauptos skaitmeninės
vertybės, kurios gali būti pritaikytos ir kurios gali teikti naudą neribojant galimybių kitiems jomis naudotis;
e) gebėjimų auditas – procesas, kurio tikslas yra nustatyti ir išanalizuoti asmens žinias, gebėjimus ir kompetencijas,
įskaitant jo gabumus ir motyvaciją, siekiant nustatyti karjeros planą ir (arba) profesinio persikvalifikavimo arba
mokymosi planą; gebėjimų audito tikslas – padėti asmeniui analizuoti savo karjeros pagrindą, pačiam įvertinti savo
padėtį darbo rinkoje ir planuoti karjeros modelį arba, kai kuriais atvejais, pasirengti neformaliojo mokymosi ir
savišvietos rezultatų patvirtinimui;
f) kvalifikacija – oficialus vertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas tuo atveju, kai kompetentinga įstaiga nustato, kad
asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus;
g) mokymosi rezultatai – tai, ką besimokantis asmuo žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui;
mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „gebėjimai“ ir „kompetencijos“;
h) nacionalinė kvalifikacijų sandara – kvalifikacijų klasifikavimo į nustatytus mokymosi pasiekimų lygmenis pagal tam tikrus
kriterijus priemonė, kuria siekiama integruoti ir koordinuoti nacionalines kvalifikacijų posistemes ir pagerinti kvalifi
kacijų skaidrumą, prieinamumą, raidą ir kokybę atsižvelgiant į darbo rinką ir pilietinę visuomenę;
i) patvirtinimas – procesas, kurio metu įgaliotoji įstaiga patvirtina, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus
standartus, ir kurį sudaro šie keturi etapai:
1) tam tikros asmens patirties NUSTATYMAS dialogo būdu;
2) DOKUMENTAVIMAS užfiksuojant asmens patirtį;
3) oficialus šios patirties VERTINIMAS; ir
4) šio vertinimo rezultatų SERTIFIKAVIMAS, dėl kurio gali būti suteikta dalinė ar visa kvalifikacija;
j) ankstesnio mokymosi pripažinimas – mokymosi rezultatų, kurie buvo įgyti formaliojo švietimo, neformaliojo mokymosi
ar savišvietos būdu anksčiau nei buvo paprašyta patvirtinimo, pripažinimas.

C 398/5

C 398/6
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II
(Komunikatai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI
KOMUNIKATAI

EUROPOS KOMISIJA
Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto
kredito draudimui priedas
(Tekstas svarbus EEE)

(2012/C 398/02)
I. ĮVADAS
(1) Naujo Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutar
ties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių
taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (1)
(toliau – komunikatas) 13 punkte nurodyta, kad valstybiniai
draudikai (2), turintys tam tikrų pranašumų, palyginti su
privačiais kredito draudikais, negali teikti trumpalaikio
eksporto kredito draudimo nuo parduotinos rizikos. Parduo
tina rizika 9 punkte apibrėžta kaip komercinė ir politinė
rizika, kurios ilgiausias rizikos laikotarpis yra trumpesnis
negu dveji metai ir kurią patiria valstybiniai ir nevalstybiniai
pirkėjai to komunikato priede išvardytose šalyse.

(2) Dėl sudėtingos padėties Graikijoje 2011 m. trūko draudimo
ar perdraudimo pajėgumų eksportui į Graikiją padengti.
Todėl Komisija iš dalies pakeitė tuo metu galiojusį Komisijos
komunikatą valstybėms narėms pagal EB sutarties 93
straipsnio 1 dalį dėl Sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo
trumpalaikiam eksporto kredito draudimui ir iš parduotinos
rizikos šalių sąrašo laikinai pašalino Graikiją (3). Šis pakei
timas nustos galioti 2012 m. gruodžio 31 d. Todėl nuo
2013 m. sausio 1 d. Graikija iš esmės būtų laikoma parduo
tinos rizikos šalimi, nes į naujojo komunikato, kuris įsiga
lioja 2013 m. sausio 1 d., priedo parduotinos rizikos šalių
sąrašą įtrauktos visos ES valstybės narės.

(3) Tačiau nuo komunikato priėmimo dienos, t. y. nuo 2012 m.
gruodžio 6 d., taikomas komunikato 5.2 skirsnis, kuriame
(1) OL C 392, 2012 12 19, p. 1.
(2) Valstybinis draudikas – įmonė arba kita organizacija, kurios teikia
eksporto kredito draudimą valstybės narės padedamos arba jos
vardu, arba valstybė narė, kuri teikia eksporto kredito draudimą
(žr. 9 punktą).
(3) OL C 117, 2012 4 21, p. 1.

nustatyta speciali galimo parduotinos rizikos šalių sąrašo
pakeitimo procedūra. Atsižvelgdama į sudėtingą padėtį Grai
kijoje, Komisija nusprendė pasinaudoti šia procedūra, kad
nustatytų, ar, turint omenyje dabartinę rinkos padėtį, patei
sinama tai, kad 2013 m. baigiasi Graikijos pašalinimo iš
parduotinos rizikos šalių sąrašo terminas, ar šį terminą
reikėtų pratęsti.

II. VERTINIMAS
(4) Siekdama nustatyti, ar tai, kad privačių pajėgumų nepakanka
visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti, yra pateisinama
priežastis laikinai pašalinti Graikiją iš parduotinos rizikos
šalių sąrašo, Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis,
privačiais kredito draudikais ir kitomis suinteresuotosiomis
šalimis ir siekė iš jų gauti informacijos. 2012 m. lapkričio
6 d. Komisija paskelbė prašymą pateikti informacijos apie
galimybes naudotis trumpalaikiu eksporto į Graikiją kredito
draudimu (4). Atsakymų pateikimo terminas baigėsi 2012 m.
lapkričio 23 d. Iš valstybių narių ir privačių draudikų bei
eksportuotojų gauti 25 atsakymai.

(5) Iš Komisijai pateiktos informacijos aiškiai matyti, kad
privatūs eksporto į Graikiją kredito draudimo pajėgumai
tebėra nepakankami ir artimiausiu metu galimybės naudotis
naujais pajėgumais nebus. Bendra rizikos Graikijoje drau
dimo apyvarta 2011–2012 m. gerokai sumažėjo. Naujos
kredito draudimo nuo rizikos Graikijoje ribos nenustatytos,
o šiuo metu taikomos ribos sumažintos arba panaikintos.
(4) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_export_greece/
index_en.html
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Kartu dėl nepakankamos galimybės naudotis privačiu drau
dimu valstybiniai draudikai užregistravo didėjančią eksporto
į Graikiją kredito draudimo paklausą.
(6) Nuo 2012 m. balandžio mėn., kai Komisija nusprendė
laikinai pašalinti Graikiją iš parduotinos rizikos šalių sąra
šo (5), privatūs draudimo pajėgumai dar sumažėjo. Nė vienas
iš nuomonę pateikusių subjektų nenurodė, kad 2013 m.
privačių pajėgumų pakaks. Minėtame sprendime išdėstyta
Komisijos analizė, susijusi su nepakankamais privačiais
eksporto į Graikiją kredito draudimo pajėgumais, tebėra
aktuali.

C 398/7

III. KOMUNIKATO PAKEITIMAS
(9) Toliau nurodytas Komisijos komunikato valstybėms narėms
dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito drau
dimui pakeitimas bus taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.
iki 2013 m. gruodžio 31 d.
— Priedas pakeičiamas taip:
„Parduotinos rizikos šalių sąrašas
Visos valstybės narės, išskyrus Graikiją
Australija

(7) Nuo praėjusio balandžio mėn. Graikijos ekonomikos
perspektyvos vertintos vis prasčiau. Pagal 2012 m. rudens
Europos ekonominę prognozę Graikijos ekonomika tebepa
tiria didelį nuosmukį. Manoma, kad ekonomikos augimas
mažės ir 2013 m. (6). Toliau blogėjanti ekonominė aplinka
turi įtakos ir valstybės rizikos reitingams (7). Poveikis Grai
kijos įmonėms itin neigiamas, daug įmonių yra nemo
kios (8). Numatoma, kad tokia padėtis išliks ir 2013 m.
(8) Dėl šių priežasčių, remdamasi surinkta informacija, Komisija
nustatė, kad privačių draudimo pajėgumų vis dar neužtenka
visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti, ir nusprendė
pratęsti Graikijos pašalinimo iš parduotinos rizikos šalių
sąrašo laikotarpį.

(5) Žr. 3 išnašą.
(6) Europos Komisija, „European Economic Forecast – Autumn 2012“,
European Economy 7/2012 m., p. 66.
(7) Pvz., Moody’s: C (skolininkas laiku neįvykdė vieno ar kelių finansinių
įsipareigojimų (kurių reitingai nustatyti arba ne); S&P: CCC; Fitch:
CCC (skolininkas šiuo metu pažeidžiamas ir, kad įvykdytų įsiparei
gojimus, jam būtinos palankios ekonominės sąlygos).
(8) Nuo 2010 m. iki 2011 m. nemokių įmonių padaugėjo 30 proc.
(„Atradius country risk update, Greece“, 2012 m. liepos 10 d.) ir
manoma, kad 2012 m. ir 2013 m. jų dar padaugės („Euler Hermes
Economic Outlook“ Nr. 1186).

Kanada
Islandija
Japonija
Naujoji Zelandija
Norvegija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos“
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IV
(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

TARYBA
Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos
sprendime 2010/413/BUSP, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2012/829/BUSP, ir
Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu
(ES) Nr. 1264/2012, dėl ribojamųjų priemonių Iranui
(2012/C 398/03)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, išvardytiems Tarybos sprendimo
2010/413/BUSP, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2012/829/BUSP (1), II priede ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 267/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr.
1264/2012 (2), dėl ribojamųjų priemonių Iranui IX priede.
Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau minėtuose prieduose išvardyti asmenys ir subjektai turėtų
būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sprendime 2010/413/BUSP ir reglamente (ES) Nr.
267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą. Tų asmenų ir
subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai nurodyti atitinkamuose tų priedų įrašuose.
Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę teikti paraiškas atitinkamos (-ų) valstybės
(-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 267/2012 X priede
išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams
arba konkretiems mokėjimams (plg. reglamento 26 straipsnį).
Atitinkami asmenys ir subjektai gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais)
persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:
Council of the European Union
General Secretariat
DG C — Coordination Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos sprendimą
Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio
antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.

(1) OL L 356, 2012 12 22, p. 71.
(2) OL L 356, 2012 12 22, p. 55.
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C 398/9

EUROPOS KOMISIJA
Euro kursas (1)
2012 m. gruodžio 21 d.
(2012/C 398/04)
1 euro =
Valiuta

USD

JAV doleris

JPY

Japonijos jena

Valiutos kursas

1,3209
110,99

Valiuta

AUD

Australijos doleris

CAD

Kanados doleris

HKD

Honkongo doleris

Valiutos kursas

1,2662
1,3090
10,2371

DKK

Danijos krona

7,4612

GBP

Svaras sterlingas

0,81420

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6029

SGD

Singapūro doleris

1,6126

SEK

Švedijos krona

8,5945

CHF

Šveicarijos frankas

1,2077

ISK

Islandijos krona

NOK

Norvegijos krona

7,3155

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

KRW

Pietų Korėjos vonas

ZAR

Pietų Afrikos randas

1 421,45
11,3067

CNY

Kinijos ženminbi juanis

HRK

Kroatijos kuna

IDR

Indonezijos rupija

MYR

Malaizijos ringitas

PHP

Filipinų pesas

54,300

RUB

Rusijos rublis

40,5950

THB

Tailando batas

40,459

8,2311
7,5370
12 758,09

CZK

Čekijos krona

HUF

Vengrijos forintas

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6964

PLN

Lenkijos zlotas

4,0645

BRL

Brazilijos realas

2,7360

RON

Rumunijos lėja

4,4473

MXN

Meksikos pesas

17,0072

TRY

Turkijos lira

2,3709

INR

Indijos rupija

72,7490

25,189
287,20

(1) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2012 m. birželio 12 d.
dėl Valstybės pagalbos SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07), kurią suteikė Prancūzija – Reguliuojami
elektros energijos tarifai Prancūzijoje
(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2559)
(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)
(Tekstas svarbus EEE)

(2012/C 398/05)
EUROPOS KOMISIJA,

(4)

Komisija, tirdama minėtas priemones, susipažino su
2008 m. rugpjūčio 4 d. Įstatymo Nr. 2008-776 (4), įsiga
liojusio 2008 m. rugpjūčio 6 d., 166 straipsniu. Šia prie
mone buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugpjūčio 9 d. iš
dalies pakeisto Įstatymo Nr. 2004-803 (5) 30-1 straipsnis,
pagal kurį buvo pradėta taikyti grįžimo tarifų sistema.

(5).

2009 m. kovo 10 d. rašte Komisija informavo Prancūziją
apie savo sprendimą išplėsti oficialios tyrimo procedūros
taikymo sritį (6) ir į ją įtraukti grįžimo tarifų sistemą, iš
dalies pakeistą Įstatymo Nr. 2008-776 166 straipsniu.
Komisija laikėsi nuomonės, kad grįžimo tarifų sistema
ir jos „žaliosios“ ir „geltonosios“ sudedamosios dalys, iš
dalies pakeistos Įstatymo Nr. 2008-776 166 straipsniu,
tebebuvo valstybės pagalba galutiniams ne namų ūkio
vartotojams, kurie nėra mažosios įmonės, kaip tai buvo
ir prieš padarant dalinį pakeitimą.

(6)

Prancūzija pastabas dėl procedūros išplėtimo išdėstė
2009 m. balandžio 16 d. rašte, o vėliau 2009 m. spalio
21 d. rašte pakomentavo trečiųjų šalių pateiktas pastabas.

(7)

2009 m. rugsėjo 15 d. Prancūzijos ministras pirmininkas
už konkurenciją ir energetiką atsakingus Komisijos narius
informavo apie įsipareigojimus, kuriuos Prancūzija buvo
pasirengusi prisiimti, atsižvelgdama į šią procedūrą. Atsa
kingi Komisijos nariai atsakymą pateikė tos pačios dienos
rašte.

(8)

2012 m. sausio 12 d. Prancūzijos ministras pirmininkas
už konkurenciją ir energetiką atsakingus Komisijos narius
informavo apie papildomus įsipareigojimus, kuriuos
Prancūzija buvo pasirengusi prisiimti, atsižvelgdama į
šią procedūrą. Atsakingi Komisijos nariai atsakymą
pateikė tos pačios dienos rašte.

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
108 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą (1),
atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į
jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,
paprašiusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal nuro
dytus straipsnius (2) ir atsižvelgdama į šias pastabas,
kadangi:
I. PROCEDŪRA
(1)

2007 m. birželio 13 d. rašte Komisija informavo Pran
cūziją apie sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą,
numatytą EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje, dėl „regu
liuojamų elektros energijos pardavimo tarifų“ (toliau –
standartiniai tarifai) ir dėl „reguliuojamų laikinų prisitai
kymo prie rinkos tarifų“ (toliau – grįžimo tarifai) sude
damųjų dalių, vadinamų „geltonaisiais“ ir „žaliaisiais“ tari
fais, taikymo po 2004 m. liepos 1 dienos ne namų ūkio
vartotojams, nepriklausantiems mažųjų įmonių kategori
jai. Ši procedūra netaikoma taisyklėms ir tarifams („mė
lyniesiems“ tarifams), taikytiniems namų ūkio vartoto
jams ir mažosioms įmonėms.

(2)

Komisijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3). Komi
sija paprašė suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas dėl
nagrinėjamos pagalbos.

(3)

Komisija gavo suinteresuotųjų šalių pastabas šiuo klau
simu. Ji pastabas perdavė Prancūzijai ir suteikė jai gali
mybę jas pakomentuoti. Komisija Prancūzijos pastabas
gavo 2008 m. sausio 31 d. rašte.

(1) Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 87 ir 88 straipsniai tapo
atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 ir
108 straipsniais. Abiejų straipsnių nuostatos iš esmės sutampa su
ankstesnių straipsnių nuostatomis. Nuorodos į SESV 107 ir 108
straipsnius šiame sprendime prireikus suprantamos kaip nuorodos
į EB sutarties 87 ir 88 straipsnius. SESV taip pat padaryta terminijos
pakeitimų, pavyzdžiui, terminas „Bendrija“ pakeistas terminu „Sąjun
ga“, „bendroji rinka“ – „vidaus rinka“, o „Pirmosios instancijos
teismas“ – „Bendruoju Teismu“. Šiame sprendime naudojama SESV
terminija.
(2) OL C 164, 2007 7 18, p. 9, ir OL C 96, 2009 4 25, p. 18.
(3) OL C 164, 2007 7 18, p. 9.

II. IŠSAMUS PAGALBOS APIBŪDINIMAS
(9)

Šiame skirsnyje apibūdinamos įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatos, taikytinos šioje procedūroje nagrinėjamoms
abiem reguliuojamų tarifų sistemoms, jų finansavimo
būdas ir tarifų pokyčiai, palyginti su orientacinėmis
rinkos kainomis. Po to šie pokyčiai įvertinami atsižvel
giant į konkrečias Prancūzijos elektros energijos rinkos
sąlygas ir į struktūrines reformas, pradėtas taikyti, siekiant
ją padaryti konkurencingesnę.

(4) Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys (JORF) Nr. 181, 2008 8 5, p.
12471.
(5) 2004 m. rugpjūčio 11 d. JORF Nr. 181, p. 14256.
(6) OL C 96, 2009 4 25, p. 18.
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Šiame sprendime apibūdinami esminiai šioje procedūroje
nagrinėjamų tarifinių priemonių aspektai. Smulki infor
macija ir nuorodos į juos reglamentuojančių teisės aktų
paskelbimo duomenis pateikiamos sprendime pradėti
oficialią nagrinėjimo procedūrą ir sprendime pratęsti šią
procedūrą.

(15)

Reguliuojama rinka yra aktuali teisę pasirinkti tiekėją
turintiems vartotojams, kurie nusprendė nepasinaudoti
tokia teise. Reguliuojamoje rinkoje galutiniai vartotojai
gauna „viešąją elektros energijos tiekimo paslaugą“. Šios
sistemos veikimas ir galimybė naudotis viešąja elektros
energijos tiekimo paslauga reglamentuojamos Įstatymu
Nr. 2000-108 dėl viešosios elektros energijos tiekimo
paslaugos modernizavimo ir vystymo, ypač jo 2, 4 ir
22 straipsniais.

(16)

Reguliuojamoje rinkoje galutiniai vartotojai elektros ener
giją perka iš valstybės paskirto tiekėjo reguliuojamomis
kainomis, t. y. 1 konstatuojamoje dalyje minėtais stan
dartiniais tarifais. Valstybė tiekėjus, kurie turi paskirstyti
elektros energiją teikdami elektros energijos tiekimo
viešąją paslaugą, skiria pagal geografines kompetencijos
zonas. Maždaug 95 proc. Prancūzijos teritorijos elektrą
tiekia „Electricité de France“ (toliau – EDF). Kiti tiekėjai
paprastai vadinami nenacionalizuotais paskirstytojais arba
vietos paskirstymo įmonėmis. EDF turi nuosavą elektros
energijos gamybos šaką, o vietos paskirstymo įmonės
elektrą dažniausiai gauna iš EDF reguliuojamomis kaino
mis, kurios vadinamos „elektros energijos perdavimo
nenacionalizuotiems paskirstytojams tarifais“.

Įstatymų nuostatos, kurios Prancūzijoje taikytinos reguliuoja
miems elektros energijos pardavimo tarifams ir vartotojų teisei
pasirinkti tiekėją
(11)

Elektros energijos sektoriaus veikimas Prancūzijoje regla
mentuojamas 2000 m. vasario 10 d. Įstatymu Nr. 2000108 dėl elektros energijos tiekimo viešosios paslaugos
modernizavimo ir vystymo (1).

(12)

Prancūzijoje galutiniai elektros energijos vartotojai
elektros energijos gali įsigyti iš dviejų pagrindinių šaltinių
– „laisvosios rinkos“ ir „reguliuojamos rinkos“.

(13)

Iki 2007 m. liepos 1 d. vienu metu egzistavo dvi galu
tinių vartotojų kategorijos: vartotojai, kurie turi teisę
sudaryti elektros energijos tiekimo sutartį su pasirinktu
tiekėju laisvai nustatyta kaina, ir vartotojai, kurie tokios
teisės neturi. Pagal 2003 m. liepos 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią
Direktyvą 96/92/EB (2), visi ne namų ūkio vartotojai tokią
teisę turi nuo 2004 m. liepos 1 d. (3), o visi namų ūkio
vartotojai – nuo 2007 m. liepos 1 d.

(14)

Prancūzijoje kiekvienas vartotojas, turintis teisę su pasi
rinktu tiekėju sudaryti elektros energijos tiekimo laisvai
nustatyta kaina vartojimo objektui sutartį, gali savo
nuožiūra spręsti, ar pasinaudoti tokia teise, nepriklau
somai nuo to, ar tiekėjas yra Prancūzijos rinkos senbuvis,
joje veikęs dar prieš jos liberalizavimą. Laisvoji rinka yra
aktuali teisę pasirinkti tiekėją turintiems vartotojams,
pasinaudojusiems tokia teise. Laisvojoje rinkoje galutinę
kainą už suvartotą elektros energiją sudaro tiekimo ir
tinklo elementai. Tiekėjui skirta tiekimo dalis yra laisvų
vartotojo ir tiekėjo derybų rezultatas ir atitinka tiekėjo
patirtas tiekimo, komercializacijos sąnaudas bei pelno
maržą. Tinklo dalis atitinka elektros energijos perdavimo
ir tinklo naudojimo mokesčius (viešųjų elektros energijos
tinklų naudojimo tarifas, pranc. Tarif d'Utilisation des
Réseaux Publics d'Electricité; toliau – TURPE). Tinklo dalies
dydis yra reguliuojamas valstybės ir pervedamas elektros
energijos perdavimo bei paskirstymo tinklų operatoriams.

(1) JORF Nr. 35, 2000 2 11, p. 2143. Šis įstatymas buvo kelis kartus iš
dalies pakeistas, paskutinįkart – 2007 m. kovo 5 d. Įstatymu Nr.
2007-290, kuriuo nustatoma vykdytina teisė į būstą ir įvairios socia
linės sanglaudos priemonės (JORF Nr. 55, 2007 3 6, p. 4190).
(2) OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Ji yra pakeista Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2009/72/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55).
(3) Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnio 11 įtraukoje ne namų ūkio
vartotojai apibrėžiami kaip fiziniai ar juridiniai asmenys, perkantys
elektros energiją ne savo namų ūkio vartojimui. Ši apibrėžtis apima
gamintojus ir didmeninius vartotojus.

C 398/11

Standartiniai tarifai
(17)

2005 m. liepos 13 d. Įstatymo Nr. 2005-781 dėl prog
ramos, kuria nustatomos energetikos politikos srities
kryptys (4), 66 straipsniu visiems vartotojams, turintiems
teisę pasirinkti tiekėją, suteikta teisė elektros energija
standartiniais tarifais aprūpinti kiekvieną esamą vartojimo
objektą, dėl kurio vartotojas ar kitas asmuo šia teise nėra
pasinaudojęs anksčiau.

(18)

Šiuo straipsniu vartotojams, turintiems teisę pasirinkti
tiekėją, taip pat suteikta teisė elektros energija standarti
niais tarifais aprūpinti naujus vartojimo objektus, su
sąlyga, kad šie būtų prijungti prie elektros energijos
paskirstymo arba perdavimo tinklų iki 2007 m. gruodžio
31 d.

(19)

2007 m. data, iki kurios buvo galima pasinaudoti teise
gauti elektros energijos tiekimą standartiniais tarifais prie
elektros energijos paskirstymo ar perdavimo tinklų
prijungtų naujų vartojimo objektų, buvo nukelta į
2010 m. liepos 1 d. Tiekti elektros energiją standartiniais
tarifais vartotojams, kuriems turi teisę naudotis tokiais
tarifais, privalo EDF ir vietos paskirstymo įmonės pagal
geografinę zoną, kurioje yra vartojimo objektas.

(20)

Vėliau Įstatymo Nr. 2005-781 66 straipsnis buvo iš
dalies pakeistas. Redakcijoje po pakeitimų, padarytų
2008 m. sausio 21 d. Įstatymu Nr. 2008-66 dėl elektros

(4) JORF Nr. 163, 2005 7 14, p. 11570.

C 398/12
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— „mėlynieji“ tarifai taikomi tiems vartojimo objektams,
kurių užsakyta galia yra lygi arba mažesnė kaip 36
kVA. Šie tarifai, kurie šioje procedūroje nenagrinė
jami, paprastai taikomi namų ūkio vartotojams ir
smulkiems ne namų ūkio vartotojų objektams,

energijos ir gamtinių dujų reguliuojamų tarifų (1), elektros
energijos tiekimo standartiniais tarifais galimybė išplėsta:

a) visiems galutiniams vartotojams – vartojimui objekte,
dėl kurio nebuvo pasinaudota teise, nepriklausomai
nuo to, ar tai būtų tas pats vartotojas, ar kitas asmuo;

— „geltonieji“ tarifai taikomi vartojimo objektams, kurių
užsakyta galia siekia 36–250 kVA. Šie tarifai
paprastai taikomi vidutiniams ne namų ūkio varto
jimo objektams,

b) visiems namų ūkio vartotojams – vartojimui objekte,
dėl kurio jie patys nepasinaudojo teise, su sąlyga, kad
atitinkamą prašymą jie būtų pateikę iki 2010 m.
liepos 1 d.;

— „žalieji“ tarifai taikomi vartojimo objektams, kurių
užsakyta galia siekia daugiau kaip 250 kVA, ir objek
tams, kurie yra sujungti arba su paskirstymo tinklu,
arba tiesiogiai su perdavimo tinklu. Šie tarifai
paprastai taikomi stambiems ne namų ūkio vartotojų
objektams (2).

c) visiems namų ūkio vartotojams – vartojimui objekte,
dėl kurio jie pasinaudojo teise prieš daugiau kaip šešis
mėnesius, su sąlyga, kad atitinkamą prašymą jie būtų
pateikę iki 2010 m. liepos 1 d.;

Grįžimo tarifų taikymas
d) visiems ne namų ūkio vartotojams, užsakantiems
elektros energijos galią, lygią ar mažesnę kaip 36
kVA, – vartojimui objekte, dėl kurio jie patys nepasi
naudojo teise, su sąlyga, kad atitinkamą prašymą jie
būtų pateikę iki 2010 m. liepos 1 d.

(21)

(22)

(23)

Galiojančiose įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatose
numatyta, kad standartiniai tarifai nustatomi pagal kate
gorijas, grindžiamas tiekimui būdingomis ypatybėmis,
atsižvelgiant į tiekimo sąnaudas. Be to, sprendimus dėl
standartinių tarifų kartu priima už ekonomiką ir energe
tiką atsakingi ministrai, remdamiesi Energijos reguliavimo
komisijos (Commission de régulation de l'énergie, toliau –
CRE) nuomone, pagrįsta techninių sąnaudų ir bendros
operatorių apskaitos analize. Sprendimas dėl standartinių
tarifų pokyčių priimamas kiekvienais metais ir turi atspin
dėti elektros energijos gamybos sąnaudas, kurias sudaro
investicijų, gamybos parko eksploatavimo ir perdavimo
bei paskirstymo tinklų, taip pat kuro sąnaudos. Elektros
energijos tarifai turi atspindėti energijos gamybos ir jos
pateikimo vartotojams sąnaudas.

Standartiniai tarifai yra integruotos kainos, kurias sudaro
elektros energijos tiekimo kaina ir visos tiekimo bei
tinklų naudojimo sąnaudos. Jie suskirstyti į segmentus
pagal vartotojų kategorijas, į vadinamąsias „tarifų pasirin
kimo galimybes“. Tarifų pasirinkimo galimybės priklauso
nuo tokių parametrų kaip sujungimo galia, vartojimo
trukmė arba vartotojo atjungimo galimybė. Tam tikriems
vartotojams gali būti siūlomos kelios tarifų pasirinkimo
galimybės, tada jie privalo pasirinkti vieną iš jų.

Tarifų pasirinkimo galimybės yra suskirstytos į tris
dideles kategorijas: į vadinamuosius „mėlynuosius“, „gel
tonuosius“ ir „žaliuosius“ tarifus. 2009–2011 m. „gelto
nieji“ ir „žalieji“ tarifai atitinkamai buvo taikomi apie
300 000 ir 100 000 vartojimo objektų:

(1) JORF Nr. 18, 2008 1 22, p 1122.

(24)

2006 m. gruodžio 7 d. Įstatymo Nr. 2006-1537 dėl
energetikos sektoriaus (3) 15 straipsnio V dalimi ir 16
straipsniu nustačius grįžimo tarifų sistemą (4), padėtis
pasikeitė. Pagal šią sistemą galutiniams vartotojams,
kurie elektros energiją perka laisvojoje rinkoje, tam
tikromis sąlygomis leidžiama vėl naudotis reguliuoja
momis kainomis.

(25)

Pagal pradinį grįžimo tarifų sistemos variantą, galiojusį
2004–2008 m., kiekvienam galutiniam vartotojui, kuris
elektros energiją pirko laisvojoje rinkoje, buvo leidžiama
savo elektros energijos tiekėjui pateikti prašymą pakeisti
nuostatą dėl tiekimo sutarties kainų ir taikyti valstybės
nustatytą grįžimo tarifą dvejus metus nuo prašymo patei
kimo dienos, nekeičiant kitų tiekimo sutarties nuosta
tų (5). Tam, kad galutiniam vartotojui galėtų būti
taikomas grįžimo tarifas, šis vartotojas turi būti iki
2007 m. liepos 1 d. pateikęs savo tiekėjui prašymą raštu.

(26)

Be to, Įstatymo Nr. 2004-803 30-1 straipsnyje numatyta,
kad grįžimo tarifas „automatiškai taikomas galiojančioms
sutartims nuo prašymo pateikimo datos“ ir kad „jis taip
pat taikomas sutartims, sudarytoms po to, kai buvo
pateiktas prašymas raštu, nurodytas I dalies pirmoje
pastraipoje, įskaitant sutartis, sudarytas su kitu tiekėju“.
Tokiu būdu, jei galutinio vartotojo, kuris pateikė
prašymą, kad jam būtų taikomas grįžimo tarifas, tiekimo
sutartis baigė galioti per dvejus metus po pradinio

(2) Terminai „stambūs objektai“, „vidutiniai objektai“ ir „smulkūs objek
tai“ atitinka tradicinį suskirstymą, kurį CRE naudoja savo publikaci
jose.
(3) JORF, Nr. 284, 2006 12 8, p. 18531.
(4) Šiomis priemonėmis į 2004 m. rugpjūčio 9 d. Įstatymą Nr. 2004803 dėl viešųjų elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugų ir dėl
elektros energijos ir dujų įmonių buvo įtraukti 30-1 ir 30-2 straips
niai, kuriais nustatoma ir reglamentuojama grįžimo tarifų sistema.
(5) Šaltinis: „Aiškinamasis pranešimas dėl reguliuojamo laikino prisitai
kymo prie rinkos tarifo taikymo“ (Note interprétative sur la mise en
œuvre du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché), Ekonomi
kos, finansų ir pramonės ministerija, http://www.industrie.gouv.fr/
energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf (prie interneto
svetainės prisijungta 2009 m. vasario 9 d.).
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prašymo, šis vartotojas galėjo bet kuriam elektros ener
gijos tiekėjui, sutinkančiam su juo sudaryti tiekimo
sutartį, pateikti prašymą jam tiekti elektros energiją
grįžimo tarifu iki šio dvejų metų laikotarpio pabaigos.

(27)

rečią jam taikomą ribą, kuri nustatoma pagal ministro
įsakyme nustatytas taisykles, ir pajamų už elektros ener
gijos tiekimą. Prireikus tiekėjo gamybos sąnaudos įverti
namos atsižvelgiant į su šiuo tiekėju „susijusių įmonių“,
esančių nacionalinėje teritorijoje, gamybos sąnaudas.
Kompensuojamos išlaidos apskaičiuojamos remiantis
tiekėjų apskaita pagal CRE nustatytas taisykles. Apskaita
kontroliuojama jų sąskaita, ir CRE gali ją patikrinti, pasi
rinkusi nepriklausomą organizaciją.

Iš nuostatų, kuriomis reglamentuojama grįžimo tarifų
sistema, seka, kad:

a) nė vienas galutinis vartotojas, kuris iki 2007 m. liepos
1 d. nepateikė prašymo, kad grįžimo tarifų sistema
būtų taikoma konkrečiam jo vartojimo objektui, po
2007 m. liepos 1 d. šia sistema tam pačiam objektui
naudotis negalėjo;

(31)

Išsamios taisyklės, taikomos kompensavimo sistemai, yra
nustatytos 2007 m. gegužės 4 d. Dekretu Nr. 2007-689
dėl reguliuojamo laikino prisitaikymo prie rinkos tarifo
išlaidų kompensavimo (2). 30 konstatuojamojoje dalyje
nurodyta riba apskaičiuojama atsižvelgiant į Prancūzijos
didmeninės rinkos kainas, siekiant, Prancūzijos valdžios
institucijų teigimu, išvengti spekuliacijos ir piktnaudžia
vimo. Iš pradžių riba buvo apskaičiuojama pagal 2007 m.
gegužės 4 d. ministro įsakymu nustatytą formulę. Pagal
šią formulę riba apibrėžiama kaip bazinių ir piko kainų
pagrindinėje Prancūzijos elektros energijos biržoje („Po
wernext“) vidurkis standartiniams ateities metų, ketvirčio,
mėnesio ir dienos sandoriams (3). Pagal šią formulę ribą
pakoreguoti atsižvelgiant į kiekvieno tiekėjo ypatybes
buvo galima tik labai nežymiai. Ji buvo iš dalies pakeista
2008 m. gruodžio 22 d. ministro įsakymu, kuriame ji
patikslinta taip, kad apskaičiuojant ribas būtų geriau atsi
žvelgta į gamybos sąnaudų skirtumus, priklausomai nuo
vartotojų, kuriems elektros energija tiekiama taikant
grįžimo tarifą, vartojimo profilio.

(32)

Remiantis iš dalies pakeistu Dekretu Nr. 2007-689, jei
tiekėjas tiesiogiai ar tarpininkaujant susijusioms įmonėms
disponuoja Prancūzijoje gamybos priemonėmis, kurios
užtikrina visą jo galutinių vartotojų vartojimą, ir jei jo
gamybos sąnaudos yra mažesnės už Prancūzijos didme
ninės rinkos kainą, kompensuojamos išlaidos nustatomos
atsižvelgiant į gamybos sąnaudas, o ne į faktines didme
ninės rinkos kainas. Be to, jei šios sąnaudos yra mažesnės
už grįžimo tarifų tiekimo dalį, tiekėjui kompensacija
nemokama. Antai kompensacija nemokama EDF, kuri
tiekia didžiąją dalį elektros energijos, kuriai taikoma
grįžimo tarifų sistema laisvojoje rinkoje, ir turi didelius
branduolinės ir hidraulinės elektros energijos gamybos,
kurios sąnaudos yra mažesnės už grįžimo tarifų tiekimo
dalį, pajėgumus.

(33)

Jei tiekėjas tiesiogiai ar per susijusias įmones nedispo
nuoja Prancūzijoje gamybos priemonėmis, kurios užtik
rintų visą galutinių klientų vartojimą, jam išmokama
kompensacija (kurios riba nurodyta 30 konstatuojamo
joje dalyje) apskaičiuojama pagal faktines didmenines
kainas, Prancūzijoje esantiems galutiniams vartotojams
parduotos elektros energijos kiekį, gamybos sąnaudas,

b) po 2009 m. liepos 1 d. nė vienam galutiniam varto
tojui grįžimo tarifų sistema negalėjo būti taikoma.

(28)

Grįžimo tarifai, kaip ir standartiniai tarifai, yra integ
ruotos kainos, kurias sudaro energijos tiekimo kaina ir
visos tiekimo sąnaudos bei perdavimo ir paskirstymo
tinklų naudojimo sąnaudos. Grįžimo tarifas negali būti
daugiau nei 25 proc. didesnis už galiojantį standartinį
tarifą, taikomą vartojimo objektams, pasižyminčiu
tokiomis pačiomis savybėmis.

(29)

Grįžimo tarifų lygis nustatomas ministro įsakymu, atsi
žvelgiant į standartinio tarifo lygį, kuris būtų taikomas
vartotojui, pasižyminčiu tokiomis pačiomis savybėmis, ir
kuris nebuvo pasinaudojęs teise pasirinkti tiekėją. Iš to
seka, kad grįžimo tarifai kinta taip kaip standartiniai tari
fai. Pagal 2007 m. sausio 3 d. Įsakymą, kuriuo nusta
tomas naujas reglamentuojamo laikino prisitaikymo prie
rinkos tarifo lygis (1), nustatomos tokios santykinės
vertės:

— „geltonojo“ tarifo atveju: 20 proc. didesnis už standar
tinį tarifą,

— „žaliojo“ tarifo atveju: 23 proc. didesnis už standartinį
tarifą.

Grįžimo tarifo kompensavimo ir finansavimo mechanizmas
(30)

Pagal Įstatymo Nr. 2004-803 30-2 straipsnį, elektros
energijos tiekėjams, kurie tam tikriems savo vartotojams
energiją tiekia grįžimo tarifu, nes šie yra pateikę prašymą,
ir kurie nustato, kad jie negali pagaminti ar įsigyti
elektros energijos kiekio, reikalingo šiems klientams aprū
pinti mažesne kaina nei grįžimo tarifo tiekimo dalis,
suteikiama kompensacija. Šia kompensacija padengiamas
skirtumas tarp tiekėjo gamybos sąnaudų arba kainos,
kurią jis moka didmeninėje rinkoje, atsižvelgiant į konk

(1) JORF Nr. 4, 2007 1 5, p 170.

C 398/13

(2) JORF Nr. 105, 2007 5 5, p 7952.
(3) Terminuotos bazinio tiekimo sutartys apima nuolatinį elektros ener
gijos tiekimą per tam tikrą nustatytą laikotarpį (vieni metai, ketvirtis,
mėnuo, diena). Terminuotos tiekimo piko metu sutartys apima
elektros energijos tiekimą nuo 8 iki 20 val., neskaičiuojant savaitga
lių.
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numatytos sąnaudos, siekiančios 3,4 mlrd. EUR, ir
2009 m. korekcija, siekianti 1,4 mlrd. EUR, iš viso –
4,8 mlrd. EUR. Tam, kad būtų buvę įmanoma kompen
suoti visas šias sąnaudas, 2011 m. mokestis už viešąją
elektros energijos tiekimo paslaugą būtų turėjęs siekti
12,9 EUR/MWh: 9,3 EUR/MWh – 2011 m. sąnaudoms
padengti ir 3,6 EUR/MWh – 2009 m. korekcijai finan
suoti. Tačiau 2011 m. buvo nustatytas 7,5 EUR/MWh
mokestis už viešąją elektros energijos tiekimo paslaugą,
todėl 2011 m. EDF patyrė apie 2 mlrd. EUR kompensa
cijos deficitą, prie kurio prisideda 2010 m. deficitas,
siekiantis 1 mlrd. EUR.

susijusias su gamybos priemonėmis, kuriomis tiekėjas
disponuoja Prancūzijoje tiesiogiai ar per susijusias
įmones, ir pagal parduoto kiekio, pagaminto šiomis
gamybos priemonėmis, dalį.

(34)

Be to, apskaičiuojant kompensaciją taip pat atsižvelgiama
į komercializacijos sąnaudas, susijusias su tiekimu taikant
grįžimo tarifą, atskaičiuotas iš už tiekimą gautų pajamų.
Pagal kompensavimui taikomas įstatymų ir kitų teisės
aktų nuostatas, pelno marža nėra numatyta tiekėjams,
kuriems mokama kompensacija.

(35)

Kompensacija finansuojama iš dviejų privalomų mokes
čių:

— „mokesčio už viešąją elektros energijos tiekimo
paslaugą“, kurį moka visi vartotojai ir kuris įvestas
Įstatymo Nr. 2000-108 5 straipsnio I dalimi, dalies.
Ši dalis apsiriboja 0,55 EUR/MWh suma, išskaičiuo
jama iš mokesčio už viešąją elektros energijos tiekimo
paslaugą bazės (1). Ji taip pat apsiriboja tuo, kad pagal
Įstatymo Nr. 2000-108 nuostatas dėl bendra
mokesčio už viešąją elektros energijos tiekimo
paslaugą suma negali būti didesnė už galiojusią
2006 m. gruodžio 9 d., t. y. 4,5 EUR/MWh. 2011 m.
Finansų įstatyme numatyta, kad CRE pasiūlytas
mokestis už viešąją elektros energijos tiekimo
paslaugą ateityje bus renkamas, tačiau bus ne daugiau
kaip 3 EUR/MWh didesnis nei ankstesniais metais,

— mokesčio, kurį turi mokėti elektros energijos gamin
tojai, eksploatuojantys įrenginius, kurių visa įdiegta
galia yra didesnė kaip 2 GW. Šis mokestis apskaičiuo
jamas pagal jų branduolinės ir hidraulinės kilmės
elektros energijos gamybą per praėjusius vienus
metus. Mokesčio riba iš pradžių siekė 1,3 EUR už
MWh, pagamintą branduolinėse ir hidroelektrinėse,
kurių pajėgumas didesnis nei 2 GW, o 2008 m.
nustatyta 3 EUR/MWh riba.

(36)

(37)

Pakeitimai, padaryti 2008 m. rugpjūčio 4 d. Įstatymo Nr.
2008-776 dėl ekonomikos modernizavimo 166 straipsniu
(38)

Įstatymo Nr. 2008-776 166 straipsniu buvo pakeistas
Įstatymo Nr. 2004-803 30-1 straipsnis: kiekvienam galu
tiniam vartotojui, kurio vartojimo objektas jau yra aprū
pinamas elektros energija pagal grįžimo tarifų sistemą,
suteikta galimybė šiam objektui taikomais grįžimo tarifais
naudotis iki 2010 m. birželio 30 d., nors iš pradžių
galutiniam vartotojui šie tarifai galėjo būti taikomi tik
dvejus metus, iki 2009 m. birželio 30 d.

(39)

Be to, pagal Įstatymo Nr. 2008-776 166 straipsnį kiek
vienas galutinis vartotojas galėjo pateikti prašymą iki
2010 m. birželio 30 d., nors iš pradžių prašymai leisti
naudotis grįžimo tarifų sistema po 2007 m. liepos 1 d.
negalėjo būti priimami.

(40)

Straipsnyje taip pat numatyta, kad galutinis vartotojas,
atsisakęs galimybės, kad grįžimo tarifai būtų taikomi jo
objektui, nebegalėjo jais pasinaudoti iš naujo tam pačiam
objektui aprūpinti.

(41)

Be to, straipsnyje numatyta, kad po 2010 m. birželio
30 d. nė vienam galutiniam vartotojui grįžimo tarifai
negalėjo būti taikomi.

Įstatyme numatyta, kad abiejų privalomų mokesčių
pajamas gauna „Caisse des dépôts et consignations“
(toliau – CDC). Kompensavimo sumą, į kurią turi teisę
tiekėjai, CRE apskaičiuoja pagal jų pateiktas deklaracijas.
CRE skaičiavimų rezultatus perduoda CDC, kuri atlieka
mokėjimus.

Tuo atveju, kai abiejų privalomų mokesčių nepakanka
visoms kompensacijoms už tam tikrus metus sumokėti,
trūkstama dalis pridedama prie kitais metais mokėtinų
mokesčių sumos. Tokiu būdu 2011 m. sąnaudas sudaro

(1) Iš mokesčio už viešąją elektros energijos tiekimo paslaugą taip pat
finansuojamos kitos sąnaudos, įskaitant perviršines sąnaudas, susiju
sias su elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų šaltinių
(42,4 proc.), mokesčio paskirstymu pagal geografinius rajonus
(35 proc.) ir su bendra gamyba (21 proc.), taip pat vadinamuosius
socialinius tarifus (1,4 proc.) (2011 m. CRE skaičiavimai).

2012 12 22

Standartinių reguliuojamų tarifų ir grįžimo tarifų pokyčiai
rinkos kainų atžvilgiu
(42)

Nuo 2004 m. sausio 1 d. standartiniai tarifai, o nuo
2006 m. – grįžimo tarifai būdavo tikslinami kiekvienais
metais ministro įsakymais. Nuo 2004 m. tarifų sistemos
struktūra, t. y. visos tarifų pasirinkimo galimybės ir
variantai, siūlomi skirtingiems galutiniams vartotojams
priklausomai nuo jų prisijungimo galios ir vartojimo
profilių, iš esmės nepakito. Įvairūs standartinių tarifų ir
grįžimo tarifų lygio patikslinimai lėmė vidutinį padidė
jimą, apibrėžtą konkrečiai kiekvienai didžiajai tarifų pasi
rinkimo galimybių kategorijai ir po to atskirai nustatytą
kiekvienai tarifų pasirinkimo galimybei ir variantui.

2012 12 22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1 lentelė

(45)

2009 m. elektros energijos kainos smuko dėl nepalankių
ekonominių aplinkybių ir dėl iškastinės energijos kainų
sumažėjimo. 2009 m. gruodžio 21 d. ataskaitoje dėl
rinkos veikimo (3) CRE tvirtino, kad nuo 2008 m. ateities
sandorių kainos sumažėjo apie 50 proc. 2009 m. birželio
30 d. 2010 m. metinės bazinio tiekimo sutarties kainos,
siekusios mažiau kaip 60 EUR/MWh, grįžo į 2007 m.
pradžios lygį. Ši tendencija galioja visiems ateities sando
riams, įskaitant mėnesinius ir ketvirtinius sandorius.

(46)

Šios rinkos kainos yra tiekimo kainos, t. y. į jas neįskai
čiuotos perdavimo ir tinklo naudojimo sąnaudos. Norint
jas palyginti su tarifais, kurie yra integruotos kainos,
reikia nuo šių tarifų atskirti perdavimo bei tinklo naudo
jimo dalį ir palikti tik tą dalį, kuri atitinka elektros ener
gijos tiekimo kainą. Paryžiaus prekybos ir pramonės
rūmų teigimu, perdavimo ir tiekiamos elektros energijos
naudojimo sąnaudos sudaro nuo 30 iki daugiau kaip
50 proc. bendros elektros energijos kainos, atsižvelgiant
į užsakytą galią ir sujungimo įtampą (4). Tačiau,
bendrovės POWEO vertinimu, perdavimo ne namų
ūkio vartotojams sąnaudos sudaro maždaug 45 proc.
tarifo (5).

(47)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į sprendimą pradėti šią
procedūrą, 2 lentelėje pateikiami standartinių ir grįžimo
tarifų tiekimo dalies vertės pokyčiai, t. y. atskaičiavus
perdavimo ir tinklo naudojimo sąnaudas iš bendros
elektros energijos kainos, kuriai tarifai taikyti nuo
2004 m. sausio mėn. iki 2012 m. sausio mėn. Siekiant
įvertinti, ar ekonominis pranašumas suteiktas tiems,
kuriems taikyti minėti tarifai, reikia tiekimo dalį palyginti
su tuo laikotarpiu galiojusiomis rinkos kainomis, kurios
nurodytos 43–45 konstatuojamosiose dalyse. Palyginimas
bus aptartas 109–110 konstatuojamosiose dalyse.

Standartiniai ir grįžimo tarifai (EUR/MWh be mokesčių)
2004 m. sausio 1 d.–2012 m. sausio 1 d. (1)

EUR/MWh

(43)

(44)

Standartinis Standartinis „Geltonasis“
„geltonasis“
„žaliasis“
grįžimo
tarifas
tarifas
tarifas

„Žaliasis“
grįžimo
tarifas

2004 m. sausio
1 d.

68,5

51,3

Nebuvo
taikomas

Nebuvo
taikomas

2006 m. rugp
jūčio 15 d.

69,3

51,6

Nebuvo
taikomas

Nebuvo
taikomas

2007 m. rugp
jūčio 16 d.

70,3

52,4

84,4

64,7

2008 m. rugp
jūčio 15 d.

72,8

55,3

87,3

68

2009 m. rugp
jūčio 15 d.

76,3

58,1

91,6

71,5

2010 m. rugp
jūčio 15 d.

79,7

61,3

95,6

75,4

2012 m. sausio
1 d.

82,9

63,5

Nebetai
komas

Nebetaiko
mas

2004 m. kainos laisvojoje rinkoje buvo daugiau ar
mažiau stabilios ir siekė 30–35 EUR/MWh. 2005 m. jos
reguliariai didėjo ir 2005 m. pabaigoje siekė daugiau kaip
50 EUR/MWh. 2006 m. kainos svyravo tarp 50 ir
60 EUR/MWh, vidurkis – apie 55 EUR/MWh. Iki 2006 m.
gruodžio 7 d. kainos laisvojoje rinkoje kito nepriklau
somai nuo standartinių tarifų dydžio, nes galutinis varto
tojas, apsirūpinantis laisvojoje rinkoje, negalėjo grįžti į
reguliuojamą rinką, jei jo laisvojoje rinkoje gaunama
kaina buvo didesnė už standartinius tarifus.

Remiantis CRE duomenimis (2), ateities sandorių didme
ninėje rinkoje kainos svyravo gerokai labiau negu
grįžimo tarifai ir pirmuosius tris 2008 m. ketvirčius
buvo gerokai didesnės už „žaliųjų“ ir „geltonųjų“ grįžimo
tarifų tiekimo dalį. 2008 m. rugsėjo 30 d. 2009 m.
metinių bazinio tiekimo sutarčių kainos siekė 85,6 EUR/
MWh. Tą pačią dieną 2009 m. metinių tiekimo piko
metu sutarčių kainos siekė beveik 120 EUR/MWh. Pran
cūzijos valdžios institucijos nurodė, kad per pirmąjį
2008 m. ketvirtį metinių bazinio tiekimo sutarčių kainos
„Powernext“ biržoje pakilo nuo 60 iki 80 EUR/MWh ir
pasiekė aukščiausią ribą – per 90 EUR/MWh.

(1) Tarifai, grindžiami CRE nuomonėmis dėl įsakymų dėl elektros ener
gijos pardavimo kainų.
(2) Pavyzdžiui, žr. 2008 m. trečiojo ketvirčio CRE duomenis (Observa
toire des marchés de l'électricité et du gaz, p. 22) adresu http://www.cre.
fr/fr/marches/observatoire_des_marches
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2 lentelė
Standartinių ir grįžimo tarifų (EUR/MWh, neatskaičiavus
mokesčių) tiekimo dalis 2004 m. sausio 1 d.–2012 m.
sausio 1 d. (6)

EUR

„Geltonojo“
tarifo
tiekimo
dalis

„Žaliojo“
tarifo
tiekimo
dalis

„Geltonojo“
grįžimo
tarifo
tiekimo
dalis

„Žaliojo“
grįžimo
tarifo
tiekimo
dalis

2004 m. sausio
1 d.

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

2006 m. rugp
jūčio 15 d.

37,1

33,8

Nėra
duomenų

Nėra
duomenų

(3) Su ataskaita galima susipažinti adresu http://www.cre.fr/documents/
publications/rapports-thematiques/fonctionnement-des-marches-degros-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel/consulter-le-rapport
(4) http://www.environnement.ccip.fr/energie/electricite/reseau-transportelectricite.htm
(5) Šaltinis:
POWEO,
minėtas
Companynews:
http://www.
companynewsgroup.com/imprimer.asp?co_id=111260
(6) Tarifai, grindžiami CRE nuomonėmis dėl įsakymų dėl elektros ener
gijos pardavimo kainų.
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„Geltonojo“
tarifo
tiekimo
dalis

„Žaliojo“
tarifo
tiekimo
dalis

„Geltonojo“
grįžimo
tarifo
tiekimo
dalis

„Žaliojo“
grįžimo
tarifo
tiekimo
dalis

2007 m. rugp
jūčio 16 d.

38,2

34,7

52,1

46,9

2008 m. rugp
jūčio 15 d.

42,4

38,9

59

51,6

2009 m. rugp
jūčio 15 d.

43,7

41,1

62,5

54,5

2010 m. rugp
jūčio 15 d.

46,1

43,7

62

57,8

2012 m. sausio
1 d.

46,1

44,3

Nebetai
koma

Nebetai
koma

EUR

(50)

Branduolinės kilmės elektros energija pasižymi bendrų
sąnaudų struktūra, kuriai būdingos didelės fiksuotos
sąnaudos (kaip antai elektrinių amortizacijos, atliekų
perdirbimo ir saugojimo, išmontavimo sąnaudos) ir paly
ginti nedidelės kintamosios sąnaudos (pavyzdžiui, kuro
sąnaudos). Antai bendrosios elektros energijos, pagami
namos Europoje iš gamtinių dujų (68 EUR/MWe) ir
anglies (61 EUR/MWe), sąnaudos yra atitinkamai 76 proc.
ir 59 proc. didesnės už branduolinės kilmės elektros
energijos sąnaudas (39 EUR/MWe). Be to, nustatant
didmenines kainas pagal ribines elektros energijos sąnau
das, kintamosios kuro sąnaudos yra daug svarbesnės
negu bendrosios sąnaudos. Kintamosios sąnaudos sudaro
vidutiniškai 28 proc. visų sąnaudų anglimi kūrenamų
elektrinių atveju, 70 proc. – dujomis kūrenamų elektrinių
atveju ir tik 16 proc. – vieno branduolinio kuro ciklo
atveju (2).

(51)

Kalbant apie Prancūzijos rinką, 2011 m. CRE skaičiavi
mais, EDF branduolinio parko eksploatavimo ilguoju
laikotarpiu ekonominių sąlygų kaina sieks 36–39 EUR/
MWh, o veikimo sąnaudos sudarys 25 EUR/MWh (3).
Tai, kad EDF disponuoja branduoline elektros energija
su tokiu ribinių sąnaudų skirtumu, EDF suteikia labai
didelį pranašumą konkurentų, gaminančių šiluminės ar
atsinaujinančių šaltinių kilmės elektros energiją, atžvilgiu.

(52)

Dėl sąsajų su kaimyninėmis valstybėmis narėmis didme
ninė elektros energijos kaina Prancūzijoje nustatoma
regioniniu lygiu (tarp Prancūzijos, Vokietijos ir Bene
liukso šalių). Didmeninę elektros energijos kainą, kuri
nustatoma didesnė nei branduolinės kilmės energijos
kaina, iš esmės lemia dujomis ir anglimi kūrenamų elekt
rinių veikimo sąnaudos, o tai branduolinės kilmės ener
gijai suteikia konkurencinį pranašumą, nes kainų nusta
tymas užtikrina nuolatines pajamas. Joks faktinis ar
potencialus konkurentas panašių sąlygų neturi ir anksčiau
nei po kelių dešimtmečių negalėtų įgyti gamybos
mažomis sąnaudomis parko, kuris savo dydžiu atitiktų
didelę EDF branduolinių ir hidraulinių elektrinių parko
dalį.

Ypatinga Prancūzijos elektros energijos rinkos padėtis
(48)

(49)

Prancūzijos elektros energijos rinka pasižymi specifinėmis
ypatybėmis Europos Sąjungoje. Viena įmonė – EDF – yra
sutelkusi 87 proc. visos elektros energijos gamybos pajė
gumų žemyninėje Prancūzijoje iš visų šaltinių, pirmiausia
– iš branduolinės ir hidraulinės energijos šaltinių (1). Iš to
seka, kad EDF (arba, gerokai mažiau, vietos paskirstymo
įmonės) Prancūzijoje užima rinkos dalį, kuri viršija
85 proc., ir toliau dominuoja visų klientų kategorijų,
nepriklausomai nuo to, ar tai privatūs vartotojai, mažo
sios ir vidutinės įmonės, ar stambūs vartotojai, atžvilgiu.
Todėl, CRE leidinio „Observartoire des marchés“ duome
nimis, 2011 m. trečiąjį ketvirtį tik 7 proc. objektų (ir
35 proc. viso vartojimo) apsirūpino rinkos sąlygomis
(18 proc. stambių ne namų ūkio objektų, 15 proc.
smulkių ne namų ūkio objektų ir 5–6 proc. kitų objektų),
o likusiems 93 proc. taikomi reguliuojami tarifai. Didžioji
dalis objektų, kuriems taikomi reguliuojami tarifai, yra
EDF klientai.

Kita ypatybė yra ta, kad EDF, turėdama branduolinių
elektrinių parką, užtikrina visą branduolinės elektros
energijos gamybą, kuri nuolat sudaro daugiau kaip
75 proc. visos Prancūzijoje pagaminamos elektros energi
jos. Be to, EDF eksploatuoja pagrindines hidraulinės
kilmės elektros energijos koncesijas, o naujiems hidrauli
niams pajėgumams vystyti kyla natūralių apribojimų.
Branduolinių elektrinių gamybos parkas, sukurtas iki
rinkų liberalizavimo Sąjungos mastu, yra labai standarti
zuotas (iš esmės grupėms įrenginių, kuriuose įdiegti skir
tingi pajėgumai: nuo 900 iki 1 600 MW, taikoma vienin
telė technologija), todėl yra palankus masto ekonomijai
techninės priežiūros, investicijų, profesinio mokymo,
aprūpinimo personalu bei kitose srityse ir didele dalimi
yra amortizuojamas iki vidutinių gamybos sąnaudų,
kurios yra gerokai mažesnės už kitas klasikines techno
logijas.

(1) 2011 m. birželio 8 d. Konkurencijos tarnybos sprendimas Nr. 11/D09.
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Komisijos ir Prancūzijos valdžios institucijų keitimasis raštais
(53)

Atsižvelgdami į šią padėtį, 2009 m. rugsėjo 15 d. Pran
cūzijos ministras pirmininkas ir už konkurenciją bei ener
getiką atsakingi Komisijos nariai apsikeitė raštais dėl
Prancūzijos elektros energijos rinkos reformos projekto
principų. Projekte numatyta:

a) greitai panaikinti grįžimo tarifus ir laipsniškai panai
kinti reguliuojamus tarifus, taikomus didelėms ir vidu
tinėms įmonėms, siekiant juos visiškai panaikinti
2015 m.;
(2) Žr. „Numatomos elektros energijos gamybos sąnaudos“ (Coûts prévi
sionnels de production d'électricité), AEN-IEA, 2010 m. leidimas. Vidu
tinės vertės, aktualizuotos 5 proc.
(3) 2011 m. gegužės 5 d. CRE nuomonė, p. 5.

2012 12 22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

tarifai, vėliau galėtų gauti rinkos pasiūlymą, paremtą
prieigos (didmenine) kaina, kuri būtų to paties lygio,
kaip ir mažmeninė kaina. Atskiru įsakymu nustatyta
2012 m. reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elekt
rinių gaminamos branduolinės energijos kaina – 42 EUR/
MWh (3). Vyriausybė nurodė, kad nustatytą 2011 m.
kainos lygį lėmė būtinybė užtikrinti didmeninių kainų
atitiktį grįžimo tarifams. 2012 m. kainų lygį vyriausybė
grindė tuo, kad iš anksto atsižvelgiama į investicijas,
būtinas norint padidinti branduolinių elektrinių saugumą
po Fukušimos avarijos.

b) suteikti reguliuojamą prieigą prie egzistuojančių elekt
rinių gaminamos branduolinės energijos, įpareigojant
EDF parduoti konkurentams mažmeninėje elektros
energijos rinkoje dalį savo branduolinės elektros ener
gijos produkcijos (apie 25 proc., bet ne daugiau kaip
100 TWh) reguliuojama kaina, susieta su sąnaudomis,
ir taip paskatinti konkurenciją šioje rinkoje. Taip EDF
konkurentai būtų pajėgūs siūlyti energiją kainomis,
panašiomis į EDF kainas, o tai sudarytų sąlygas veiks
mingai konkurencijai ir reguliuojamieji tarifai taptų
nereikalingi.
Prancūzijos elektros energijos rinkos reforma
(54)

(55)

Kad Prancūzija vykdytų prisiimtus įsipareigojimus, jos
vyriausybė paskyrė Paul Champsaur vadovaujamą
ekspertų komisiją, kuri turėjo pateikti pasiūlymų dėl
elektros energijos rinkos organizavimo. Šie pasiūlymai
sudarė 2010 m. gruodžio 7 d. priimto Įstatymo Nr.
2010-1488 dėl naujo elektros energijos rinkos organiza
vimo (1) ir 2011 m. balandžio 28 d. jo įgyvendinimo
dekreto Nr. 2011-466 (2) pagrindą.
Įstatyme Nr. 2010-1488 patikslinta, kad grįžimo tarifai
nebetaikomi nuo 2011 m. liepos 1 d., o standartiniai
„geltonieji“ ir „žalieji“ tarifai – nuo 2015 m. Įstatymu
Nr. 2010-1488 taip pat iš dalies pakeistas 2000 m.
vasario 10 d. Įstatymas dėl viešosios elektros energijos
tiekimo paslaugos modernizavimo ir vystymo, papildant
jį 4-1 straipsniu, kuriame numatyta, kad nuo 2011 m.
liepos 1 d. alternatyvieji elektros energijos tiekėjai 15
metų turi teisę į reguliuojamą prieigą prie egzistuojančių
elektrinių gaminamos branduolinės energijos, kurios
bendras kiekis negali viršyti 100 TWh, t. y. apie 25 proc.
visos egzistuojančio branduolinio parko produkcijos.
Reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių
gaminamos branduolinės energijos kainą iš pradžių
nustatė vyriausybė, atsižvelgusi į CRE nuomonę. 4-1
straipsnio VII dalyje nustatyta, kad siekiant užtikrinti
teisingą atlygį EDF, kaina turi atspindėti jos branduolinėse
elektrinėse pagaminamos elektros energijos ekonomines
sąlygas visu priemonės galiojimo laiku. Reguliuojamos
prieigos prie egzistuojančių elektrinių gaminamos bran
duolinės energijos kaina nustatoma atsižvelgiant į:

(57)

Nuo 2013 m. gruodžio 8 d. reguliuojamos prieigos prie
egzistuojančių elektrinių gaminamos branduolinės ener
gijos kainą nustatys CRE. Valstybės tarybos dekretu turi
būti nustatytos sąlygos, kuriomis CRE nustatys prieigos
kainas.

(58)

Pirmasis reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elekt
rinių gaminamos branduolinės energijos suteikimo laiko
tarpis prasidėjo 2011 m. liepos 1 d. 32 tiekėjai su EDF
pasirašė bendrąjį reguliuojamos prieigos prie egzistuo
jančių elektrinių gaminamos branduolinės energijos susi
tarimą, pagal kurį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m.
birželio 30 d. turėtų būti suteikta 61,3 TWh. 2011 m.
84,4 proc. reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių
elektrinių gaminamos branduolinės energijos buvo
suteikta tiekėjams, konkuruojantiems su EDF. Tai egzis
tuojančių elektrinių gaminamos branduolinės energijos
produkcijos dalis, tenkanti visai žemyninėje Prancūzijoje
suvartotai elektros energijai.

(59)

2012 m. sausio mėn. Prancūzijos ministras ir už konku
renciją ir energetiką atsakingi Komisijos nariai vėl apsi
keitė raštais ir patikslino Prancūzijos įsipareigojimus dėl
dviejų papildomų punktų:
— po 2012 m. vasaros priimti sprendimai dėl reguliuo
jamų tarifų leis sumažinti, palyginti su 2012 m. ir
vėliau – kiekvienais metais, palyginti su ankstesniai
siais, skirtumą tarp sąnaudų sumos ir reguliuojamo
tarifo,

a) kapitalo pajamas, priklausomai nuo veiklos pobūdžio;

— reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių
gaminamos branduolinės energijos kainų lygis nesi
keis, kol įsigalios dekretas, kuriuo bus nustatytas
reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių
gaminamos branduolinės energijos kainos apskaičia
vimo metodas. Dekretą paskelbti numatyta ne vėliau
kaip 2013 m. gruodžio 7 d.

b) eksploatacijos sąnaudas;
c) investicijų į techninę priežiūrą ar investicijų, reikalingų
eksploatavimo leidimo galiojimo trukmei išplėsti,
sąnaudas;
d) numatomas sąnaudas, susijusias su ilgalaikėmis bran
duolinėmis sąnaudomis.
(56)

Reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių
gaminamos branduolinės energijos kaina yra nustatyta
2011 m. gegužės mėn. energetikos ministro įsakymu ir
nuo 2011 m. liepos 1 d. siekia 40 EUR/MWh, kad varto
tojas, kuriam 2011 m. birželio 30 d. taikomi grįžimo

(1) JORF Nr. 0284, 2010 12 8, p. 21467.
(2) JORF Nr. 0100, 2011 4 29, p. 7472.

C 398/17

III. KOMISIJOS SPRENDIMUOSE DĖL PROCEDŪROS
PRADĖJIMO IR JOS IŠPLĖTIMO IŠDĖSTYTŲ ABEJONIŲ
APIBENDRINIMAS
(60)

Sprendimuose dėl tyrimo procedūros pradėjimo ir vėliau
– dėl procedūros išplėtimo Komisija laikėsi nuomonės,
kad reguliuojami standartiniai „žalieji“ bei „geltonieji“
tarifai ir grįžimo tarifai yra priskirtini Prancūzijos

(3) Įsakymai, paskelbti 2011 m. gegužės 20 d. JORF Nr. 0117, p. 8792
ir p. 8793.
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valstybei, nes jie pradėti taikyti ir peržiūrėti jos priimtais
įstatymais ar kitais teisės aktais. Šie tarifai buvo susiję su
valstybės kontroliuojamais ištekliais, nesvarbu, ar tai vals
tybės kontroliuojami EDF ištekliai, ar specialūs mokesčiai,
kontroliuojami valstybės paskirtos įstaigos – „Caisse des
dépôts“.

(61)

Kadangi reguliuojami tarifai suteikė ekonominį prana
šumą, palyginti su rinkos kainomis, įmonėms, kurioms
elektros energija yra tiekiama šiais tarifais ir kurios veikia
visuose konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio
mainams atviruose ekonomikos sektoriuose, panašu,
kad tarifus galima prilyginti pagalbai, kuri gali iškreipti
konkurenciją ir padaryti įtaką valstybių narių tarpusavio
prekybai pagal SESV 107 straipsnio 1 dalies apibrėžtį.

(62)

Šiuose sprendimuose Komisija taip pat išreiškė abejonių
dėl standartinių tarifų ir grįžimo tarifų suderinamumo su
vidaus rinka.

(63)

Jos nuomone, nepanašu, kad būtų taikytinos SESV 107
straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys, nes pagalba nėra
suteikta individualiems vartotojams, nėra skirta gaivalinių
nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti
ir nėra suteikta tam tikrų Vokietijos Federacinės Respub
likos regionų, patyrusių žalą dėl Vokietijos padalijimo,
ūkiui.

(64)

Taip pat nepanašu, kad būtų taikytinos SESV 107
straipsnio 3 dalies a, b ir d punktuose numatytos išimtys.
Išskyrus išskirtines aplinkybes, kurių, regis, šiuo atveju
nėra, 107 straipsnio 3 dalies a punkte veiklos pagalba
nėra leidžiama. Be to, pagalba nėra skirta Europos
bendros svarbos projekto vykdymui skatinti arba dide
liems kurios nors valstybės narės ekonomikos sutriki
mams atitaisyti, taip pat ji nėra skirta kultūrai remti ir
paveldui išsaugoti.

(65)

SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkte numatyta gali
mybė leisti teikti pagalbą, skirtą tam tikros veiklos rūšių
ar tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji
netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram
interesui. Komisija pažymėjo, kad nagrinėjama pagalba
negali būti leidžiama atsižvelgiant į bendras gaires ir
taisykles, kuriose aiškinamas šio straipsnio nuostatų
taikymas.

(66)

Komisija taip pat išreiškė abejonių dėl to, ar šie tarifai,
taikomi vidutinėms ir didelėms įmonėms, gali būti
kompensacija už SESV 106 straipsnio 2 dalyje minėtos
bendros ekonominės svarbos paslaugos teikimą.

(67)
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Sprendime dėl procedūros išplėtimo Komisija laikėsi
nuomonės, kad 2007 m. sprendime dėl procedūros
pradėjimo jos išreikštų abejonių dėl valstybės pagalbos,
kurios elementų iš pradžių turėjo grįžimo tarifų sistema,
suderinamumo su vidaus rinka neišsklaido pagalbos
elementas, kuriuo pasižymi ši grįžimo tarifų sistema, iš
dalies pakeista Įstatymo Nr. 2008-776 166 straipsniu.

IV. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS
(68)

Komisijai savo pastabas pateikė keli tiekėjai ir vartotojai.

Tiekėjai
(69)

2007 m. rugpjūčio 14 d. rašte bendrovė „Poweo“ nurodė,
kad pritaria Komisijos pateiktai analizei dėl valstybės
pagalbos buvimo. Dėl pranašumo buvimo bendrovė
patvirtina, kad standartiniai tarifai sudaro pranašumą,
palyginti su tiekimo didmeninėje rinkoje sąlygomis, su
grįžimo tarifu ir EDF komerciniais pasiūlymais. Grįžimo
tarifai yra pranašumas, palyginti su tiekimo didmeninėje
rinkoje sąlygomis. Dėl selektyvumo „Poweo“ priduria, kad
rinkos tarifų pasirinkimas yra galutinis (klientas prie regu
liuojamų tarifų grįžti nebegali). Be to, standartiniais ir
grįžimo tarifais sudaromos palankesnės sąlygos įmonėms,
kurios vartoja elektros energiją, o ne kitus energijos šalti
nius. 2009 m. birželio 25 d. rašte, pateikdama pastabas
dėl sprendimo išplėsti procedūrą, „Poweo“ pateikė papil
domų duomenų apie savo kainų pasiūlymų sudarymą.

(70)

2007 m. rugsėjo 21 d. rašte bendrovė ENEL išreiškė
nuomonę, kad reguliuojami tarifai yra pernelyg žemi, o
taikant grįžimo tarifus apiplėšiami alternatyvieji operato
riai. Bendrovė priduria, kad naujiems objektams buvo
suteikta teisė gauti istorinius tarifus, nepaisant Prancū
zijos valstybės tarybos nuomonės šiuo klausimu. 2009 m.
gegužės 27 d. rašte ENEL priduria, kad „žaliasis“ ir „gel
tonasis“ reguliuojami tarifai yra žemesni už rinkos tarifus
ir neatitinka pastarųjų pokyčių, o taip konkurencijai kliu
doma vystytis. Be to, tiekėjams numatyta kompensacija
pagal grįžimo tarifo mechanizmą yra nepakankama, todėl
vartotojams suteikiamas dar didesnis pranašumas. Paga
liau, tiekėjams taikomas grįžimo tarifas neleidžia nei
padengti gamybos ir komercializacijos sąnaudų, nei
gauti pakankamų pajamų iš investuoto kapitalo. Jis kliudė
vystytis konkurencijai Prancūzijos rinkoje.

(71)

2007 m. rugsėjo 19 d. rašte bendrovė „Electrabel“ išreiškė
nuomonę, kad teikiant pagalbą tam tikriems elektros
energijos tiekėjams sudaromas pranašumas. Tam tikriems
tiekėjams mokama kompensacija esą nepriklauso nuo
apyvartos skirtumo tarp sutartyje nurodytos kainos ir
grįžimo tarifo, tačiau apskaičiuojama atsižvelgiant į
tiekėjo patiriamas tiekimo išlaidas. Todėl tiekėjo patiriami
pajamų nuostoliai visiškai neatitinka gautos kompensaci
jos, kuri vis dėlto turėtų kompensuoti šį pajamų trūkumą.
„Electrabel“ mano, kad bendros ekonominės svarbos
paslaugos, kurią turi teikti vartotojai – tikrieji grįžimo
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tarifo gavėjai, buvimas nėra įrodytas. 2009 m. birželio
26 d. rašte „Electrabel“ papildomai nurodė, kad grįžimo
tarifas lemia tai, kad elektros tiekėjai galiausia pateikia
vienodus pasiūlymus ir tai jiems neleidžia būti kūrybin
gais. Dėl beveik visų „Electrabel“ vartotojų objektų buvo
pateikti prašymai taikyti grįžimo tarifą. Grįžimo tarifas
lėmė tai, kad palaipsniui EDF išstūmė alternatyviuosius
tiekėjus, nes tada, kai tarifas yra vienodas, vartotojai
dažnai pirmenybę teikia būtent EDF. „Electrabel“
nuomone, elektros energijos tiekėjai turi pranašumą ener
gijos iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, gamtinių dujų, tiekėjų
atžvilgiu. Dėl grįžimo tarifo bendrovė mano, kad jis yra
selektyvus, nes galimybė juo pasinaudoti priklauso nuo
teisės juo naudotis suteikimo objektui datos, o ši savo
ruožtu priklauso nuo objekto dydžio.

(72)

Vienos bendrovės, kuri nenorėjo, kad būtų atskleista jos
tapatybė, nuomone, reguliuojami tarifai yra EDF
naudinga valstybės pagalba, nes „mėlynasis“ tarifas yra
didesnis už rinkos tarifą. Kadangi EDF turi faktinį šių
tarifų taikymo monopolį, jai ši padėtis naudinga. Vienai
iš šios bendrovės patronamuojamųjų įmonių grįžimo
tarifai sudarė kliūčių patekti į Prancūzijos rinką. Vien
patekti į rinką klientams, kuriems taikomi „žalieji“ ir „gel
tonieji“ tarifai, buvo sudėtinga dėl didmeninių tarifų ir dėl
kitų sąnaudų (pirmiausia – dėl prieigos prie tinklo tarifo)
lygio. Grįžimo tarifas dėl savo lygio sudarė papildomų
sunkumų.

atitinkamus prašymus iki 2007 m. birželio 30 d. Visiems
vartotojams buvo suteiktas 6 mėnesių laikotarpis priimti
sprendimą, kuris 2 metus jiems būtų suteikęs kainų
saugumą ir aiškumą. Be to, neleisti kaitalioti grįžimo
tarifų yra protingas sprendimas, kuriuo tik siekiama
užkirsti kelią nepagrįstiems skirtumams tarp rinkos
kainų ir grįžimo tarifų, nes grįžimo tarifo sezoniškumas
yra nustatytas iš anksto, o rinkos tarifas nuolat kinta.

(75)

Dėl finansavimo valstybės ištekliais „Uniden“ mano, kad
vartotojas, kuris nepasinaudojo lauktu mokesčio už
viešąją elektros energijos tiekimo paslaugą sumažinimu,
tokiu būdu gavo valstybės pagalbą, o iš jo mokesčio
finansuota grįžimo tarifo kompensacija. Dėl hidraulinės
ar branduolinės elektros energijos gamintojų mokesčio
reikia pažymėti, kad jo lygis yra gerokai mažesnis už
skirtumą tarp energijos kainos grįžimo tarifų ir energijos
kainos „žaliuoju“ tarifu arba tarifu, numatytu pagal „lais
vąsias“ laisvai su gamintojais sudarytas sutartis. „Uniden“
daro išvadą, kad šiuo mokesčiu iš tikrųjų tiesiog nurė
žiamas šių gamintojų perviršinis pelnas, gautas dėl
grįžimo tarifų sistemos.

(76)

2007 m. rugpjūčio 16 d. rašte CLEEE (Comité de liaison
des entreprises ayant exercé leur éligibilité) nurodė, kad Pran
cūzijos elektros energijos rinka veikia prastai ir laisvojoje
rinkoje taikomos kainos neatspindi gamybos sąnaudų.
Pasak komiteto, rinkos kaina, kurią Komisija pasirinko
kaip orientacinę, yra iškreipta. Grįžimo tarifą finansuoja
ne valstybės ištekliai, o vartotojai ir gamintojai, kurie
uždirba maržą, pardavimui taikydami grįžimo tarifą.
Kadangi grįžimo tarifas gali būti taikomas visiems,
CLEEE paneigia jo selektyvumą. 2009 m. birželio 2 d.
rašte CLEEE pridūrė, kad grįžimo tarifas pranašumo nesu
teikia, nes juo tiesiog apribojama nenaudinga padėtis, į
kurią yra patekę vartotojai, išėję iš reguliuojamų tarifų
sistemos ir negalintys į ją grįžti. CLEEE manymu, rinkos
kaina negali būti laikoma rodikliu, taikomu norint nusta
tyti, ar suteikiamas ekonominis pranašumas, nes ji yra
nepritaikytų ar iškreiptų rinkos mechanizmų rezultatas.
CLEEE abejoja, ar grįžimo tarifas yra selektyvus, nes,
pasak jo, jį gali gauti visi vartotojai, pasinaudoję savo
teise, ir jokiam objektui, įmonei, veiklos sektoriui ir geog
rafinei zonai nėra sudaromos palankios sąlygos.

(77)

CLEEE primygtinai atkreipia dėmesį į grįžimo tarifo
struktūrą bei lygį ir paaiškina esminį skirtumą tarp varto
jimo profilio ir vartojimo masto. Jis laikosi nuomonės,
kad grįžimo tarifo dalys, susijusios su numatomu elektros
energijos kiekiu, yra beveik identiškos, priešingai nei
galima spręsti iš Komisijai pateiktos informacijos.
Grįžimo tarifai labai dideliems vartotojams pranašumo
mažesnių vartotojų atžvilgiu nesuteikia. CLEEE nepritaria,
kad grįžimo tarifai būtų laikomi taikomais iš valstybės
išteklių ir kad šiuo atveju poveikis prekybai neįrodytas,
pirmiausia dėl to, kad Komisija neįrodo, kad grįžimo
tarifas mažesnis už savikainą, o vartotojai, kuriems
taikomas grįžimo tarifas, savo elektros energiją perka
pigiau negu jų konkurentai Europoje, kuriems dar dažnai

Vartotojai
(73)

2007 m. rugpjūčio 13 d. pastabose „Uniden“ (Union des
industries utilisatrices d'énergie) pareiškė nuomonę, kad dėl
netobulo rinkos veikimo reguliuojami tarifai yra būtini.
Laikini tarifai nėra valstybės ištekliai, nes jie alternatyvie
siems operatoriams suteikia prieigą prie branduolinės ir
hidraulinės elektros energijos, kurios jie neturi, ir kartu
užtikrina, kad būtų padengtos rinkos senbuvių patiriamos
sąnaudos. Selektyvumo buvimas nėra įrodytas, nes tarifų
struktūra atitinka realias kiekvienos kategorijos vartotojų
sąnaudas.

(74)

2009 m. gegužės 28 d. pastabose dėl procedūros išplė
timo „Uniden“ nepritaria Komisijos analizei dėl tarifų
selektyvumo, nes joje neatsižvelgta į skirtumus tarp
tiekimo skirtingų kategorijų vartotojams sąnaudų.
Grįžimo tarifo taikymo sutarties galiojimo metu atsky
rimas nuo sutarties pasirašymo tiesiogiai grįžimo tarifu,
nors ir iš pažiūros logiškas, bet realiai yra klaidingas.
Kaina yra tik bendros ekonominės tiekimo sutarties
vertės sudedamoji dalis. Vartotojai taip pat vertina kainų,
kurias jie moka už elektros energijos tiekimą, stabilumą ir
aiškumą. Priešingai nei nurodyta sprendime dėl proce
dūros išplėtimo, grįžimo tarifas vartotojui buvo primes
tas, nepriklausomai nuo jo prašymo. Yra konkrečių
pavyzdžių, kai nebuvo patenkinti prašymai dėl sutarčių
sudarymo po 2010 m. birželio mėn. arba kai nebuvo
patenkinti vartotojų, kurie nebūtinai prašė taikyti grįžimo
tarifą, prašymai. Todėl apskaičiuoti galimą ekonominį
pranašumą yra iliuzija, nes šis mechanizmas vartotojams
buvo primestas. Dėl pirmojo grįžimo tarifo taikymo
laikotarpio yra sudėtinga kalbėti apie selektyvumą, nes
mechanizmas taikytas tik tiems vartotojams, kurie pateikė
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yra taikomi reguliuojami tarifai. CLEEE priduria, kad
grįžimo tarifas (darant prielaidą, kad jis yra valstybės
pagalba, o taip CLEEE nemano) Sutarčiai neprieštarauja.
2004 m. rugpjūčio 9 d. Įstatymo dėl viešosios elektros
energijos ir dujų tiekimo paslaugos ir dėl elektrą ir dujas
gaminančių įmonių 30-1 straipsnyje grįžimo tarifas
pripažįstamas bendros ekonominės svarbos paslauga,
kurią privalo teikti elektros energijos sektoriaus įmonės.
CLEEE priminė, kad ši priemonė buvo ypač reikalinga,
kad būtų apsaugoti vartotojai, kurie pasinaudojo savo
teise, be to, ji buvo proporcinga ir ji nedarė didelio
poveikio prekybai.

(78)

2009 m. liepos 20 d. rašte „SNC Paris Voltaire“ išreiškė
nuomonę, kad elektros energijos paskirstymo tarp tarpu
savyje nesujungtų geografinių rajonų finansavimas,
apmokestinant viešąją elektros energijos tiekimo
paslaugą, yra valstybės pagalba.

(83)

(80)

Prancūzijos valdžios institucijos nepritaria viešųjų išteklių
naudojimo argumentui dėl dviejų priežasčių:

a) standartiniai tarifai nelemia biudžetinių ar fiskalinių
išteklių naudojimo ir netrukdė EDF gauti teigiamų
rezultatų;

b) standartiniai tarifai, kurie atspindi pagrindines elektros
energijos rinkos sąlygas ir EDF gamybos parko sąnau
das, sudaro tinkamą elektros energijos pardavimo
kainų lygį ir todėl negali būti laikomi EDF uždarbio
trūkumu.

(84)

V. PRANCŪZIJOS PATEIKTOS PASTABOS
(79)
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Prancūzija priduria, jog kadangi nebuvo padaryta
poveikio konkurencijai, tarpvalstybinei prekybai poveikio
negali būti padaryta.

Pastabos dėl grįžimo tarifo

Prancūzijos valdžios institucijos savo pastabose dėl spren
dimo pradėti procedūrą Komisijos atliktai analizei nepri
taria.

(85)

Prancūzija teigia, kad grįžimo tarifas nėra valstybės
pagalba.

Pastabos dėl standartinių tarifų

(86)

Prancūzija teigia, kad grįžimo tarifas nustatytas tiesiog
padidinus standartinius tarifus, kartu išlaikant šių struk
tūrą. Kadangi pranašumo galutinių vartotojų, kuriems
taikomi nereguliuojami kainų pasiūlymai, atžvilgiu
sąvoka yra neadekvati kalbant apie standartinius tarifus,
a fortiori ji neadekvati kalbant apie grįžimo tarifų sistemą.
Be to, tai, kad galutiniai vartotojai, kuriems elektros ener
gija tiekiama standartiniais tarifais, nėra atleidžiami nuo
mokesčių, būtinai reiškia, kad nuo jų nėra atleidžiami ir
tie, kuriems energija tiekiama grįžimo tarifais.

(87)

Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad grįžimo tarifo
reguliavimas yra bendra kainų, taikomų visoms elektros
energiją vartojančioms įmonėms, reguliavimo priemonė.

Dėl pranašumo buvimo Prancūzija laikosi nuomonės,
kad:
a) skirtumas tarp standartinių tarifų lygio ir elektros
energijos biržose, pirmiausia „Powernext“, nustatytų
kainų
aiškiai
priklauso
nuo
aplinkybių
(1999–2004 m. jos buvo mažesnės už reguliuojamus
tarifus);
b) nuoroda į elektros energijos biržų kainas nėra adek
vati, nes didžioji dalis įmonių elektros energiją perka
ne biržose, o „Powernext“ kainos nėra pagrįstos
pagrindinėmis ekonomikos sąlygomis, kurie nulemia
sandorių tarp elektros energijos pirkėjų ir jos gamin
tojų sąlygas.

(81)

Atsižvelgdama į šias dvi priežastis Prancūzija daro išvadą,
kad standartiniai tarifai įmonėms, kurioms šie tarifai yra
taikomi, pranašumo nesuteikia.

(82)

Be to, Prancūzijos valdžios institucijos ginčija standartinių
tarifų selektyvumą ir teigia, kad logiška ir ekonominiu
požiūriu yra nuoseklu, kad standartiniai tarifai neturi to
paties finansinio poveikio (grynaisiais pinigais) stambiems
ir smulkiems elektros energijos vartotojams ir kad kaina
nėra proporcinga suvartotam kiekiui dėl vidutinių
produkcijos kainų skirtumų. Prancūzija teigia, kad stan
dartinių tarifų reguliavimas yra bendra kainų reguliavimo
priemonė, kuri taikoma visoms įmonėms, vartojančioms
elektros energiją ir nusprendusioms nepasinaudoti savo
teise pasirinkti tiekėją ir patekti į laisvąją rinką.

(88) Prancūzijos valdžios institucijos ginčija finansavimą iš
viešųjų išteklių. To, kad priemonė yra valstybinė, nes
yra nustatyta įstatymu, neužtenka, kad būtų galima
kalbėti apie viešųjų išteklių perkėlimą. Kalbant konkre
čiau, tai, kad dalį kompensacijos finansuoja galutiniai
vartotojai, mokėdami mokestį už viešąją elektros ener
gijos tiekimo paslaugą, leidžia atmesti ryšį su viešaisiais
ištekliais. Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano,
kad pajamų, gautų iš mokesčių už viešąją elektros ener
gijos paslaugą, dalies panaudojimas kompensacijoms,
skirtoms tiekėjams, kuriems taikomas grįžimo tarifas,
išmokėti negali būti laikomas kaip susijęs su viešųjų
išteklių perkėlimu. Kita kompensacijos dalis yra finansuo
jama iš mokesčio, renkamo iš valstybinių ar privačių
hidrobranduolinės elektros energijos gamintojų, turinčių
didelių elektros energijos gamybos priemonių (daugiau
kaip 2 000 MW), kurioms būdingos nedidelės sąnaudos
ir didelio masto amortizacija. Tai, kad renkamas toks
mokestis, nereiškia tiesioginio ar netiesioginio viešųjų
išteklių perkėlimo.
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Prancūzija remiasi Teisingumo Teismo priimto spren
dimo C-379/98 byloje PreussenElektra AG (1) 58 punktu:
„Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad tik tiesiogiai
arba netiesiogiai iš valstybinių išteklių suteikta pagalba
yra laikoma valstybės pagalba Sutarties 92 straipsnio 1
dalies prasme“. Šiuo atžvilgiu galima konstatuoti, kad
nėra jokio tiesioginio ar netiesioginio ryšio tarp šio
mechanizmo (mokėjimų ar pervedimų operacijų) ir
viešųjų valstybės išteklių, net ir dalyvaujant CDC. CDC
atliekamas vaidmuo yra visiškai skaidrus. CDC niekada
nebuvo suteikta net mažiausia kompetencija nustatyti
išieškotų ir perskirstytų lėšų dydį ar adresatą. Šios lėšos
pervedamos į atskirą sąskaitą ir nepainiojamos su ištek
liais, kuriuos CDC turi įgaliojimus valdyti. CDC dalyva
vimas yra paprastumo ir skaidrumo garantas vykstant
kompensacijos mokėtojų ir jos gavėjų mainams.

(92)

C 398/21

Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad jei Komisija
turėtų priimti jų ginčijamą išvadą, jog standartiniai ir
grįžimo tarifai yra pagalba, ji turėtų būti vertinama kaip
atitinkanti SESV 106 straipsnio 2 dalį, skaitomą atsižvel
giant į Direktyvos 2003/54/EB 3 straipsnio 2 dalį. Taip
pat Prancūzijos valdžios institucijos nurodo, kad šiuos
tarifus reiktų laikyti su vidaus rinka suderinama pagalba,
remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalimi, kadangi jais
ištaisomas rinkos trūkumas. Kad ir kaip būtų, standarti
nius tarifus reikėtų vertinti kaip esamą pagalbą, nes jie
pradėti taikyti dar prieš liberalizuojant elektros energijos
rinką. Pagaliau, jei Komisija atsisakytų standartinius
tarifus vertinti kaip esamą pagalbą, Prancūzijos valdžios
institucijos mano, kad jos turėtų pagrindo remtis teisėto
pasitikėjimo ir teisinio saugumo principais.

Pastabos dėl procedūros išplėtimo
(93)

Prancūzijos valdžios institucijos laikosi analizės, kurią jos
išdėstė atsakydamos į sprendimą dėl procedūros pradė
jimo. Dėl pranašumo buvimo jos nurodo, jog net darant
prielaidą, kad elektros energijos kainos biržose gali būti
laikomos
tinkamu
orientyru,
priešingai
negu
2004–2007 m. laikotarpiu, rinkos kainos yra tokio paties
lygio kaip 2009 m. grįžimo tarifas.

(94)

Dėl selektyvumo jos nurodo, kad grįžimo tarifu siekiama
užkirsti kelią nepagrįstiems skirtumams tarp reguliavimo
sistemos ir rinkos kainų. Grįžimo tarifas nė vienu
atžvilgiu nėra selektyvus, tai yra bendro pobūdžio prie
monė – operatoriai turi į tai atsižvelgti, rinkdamiesi
elektros energijos tiekimo pasiūlymą. Todėl Prancūzijos
valdžios institucijos primena Teisingumo Teismo
nuomonę, kad valstybės taikoma priemonė, kuri yra
naudinga visoms įmonėms, esančioms nacionalinėje teri
torijoje, nė vienos jų neišskiriant, nėra valstybės pagalba.
Prancūzija priduria, kad skirtingas grįžimo tarifų nusta
tymas grindžiamas objektyviais ir techniniais kriterijais,
kurie, beje, yra tokie patys, kaip ir standartinių tarifų.

(95)

Prancūzijos teigimu, selektyvumo sąvoka turi būti anali
zuojama atsižvelgiant į visas visoms įmonėms rinkos
siūlomas sąlygas. Ši sąvoka yra adekvati ir tikslinga tik
tuo atveju, jei analizuojama priemonė tam tikros katego
rijos rinkos dalyviams suteikia lemiamą pranašumą
kitoms kategorijoms priklausančių rinkos dalyvių atžvil
giu. Tačiau šiuo atveju taip nėra. Kitos įmonės paprastai
nepasirašydavo sutarčių su grįžimo tarifais, nes jos turėjo
palankesnes tiekimo sąlygas rinkos kainomis. Jokiu atveju
joms nebuvo pakenkta dėl šios nuostatos egzistavimo.
Selektyvumas gali būti analizuojamas tik atsižvelgiant į
įmonių pobūdį – kiekviena jų nustato savo pačios stra
tegiją, kuo geriau pasinaudodama galimybėmis, susiju
siomis su tiekimo kaina, pagal jai būdingas savybes.
Tačiau tenka pažymėti, kad sutartis grįžimo tarifu buvo
pasirašiusios visoms kategorijoms priklausančios įmonės.
Nė vienai jų nebuvo atsakyta.

Komentarai dėl trečiųjų šalių pateiktų pastabų
(90)

(90)

2008 m. sausio 31 d. Prancūzija pateikė komentarų dėl
trečiųjų šalių pateiktų pastabų. Ji primena, kad kainos
elektros energijos biržose negali būti naudojamos kaip
orientyrai. Prancūzijoje elektros energijos rinkose užfik
suota kaina atspindi elektros gamybos kainą Vokietijoje,
nepriklausomai nuo to, ar ši elektros energija tiekiama į
Prancūziją, ar ne. Šiuo atžvilgiu ji nurodo, kad ne visi
elektros energijos rinkose nupirkti kiekiai yra tiekiami:
realiai tiekiama apie 10 proc. kiekio, nupirkto „Power
next“ ateities sandorių rinkoje. Prancūzija priduria, kad
kainos elektros energijos biržose neatspindi galiojančių
galutinių vartotojų sutarčių kainų.

Prancūzija tvirtina, kad pagal grįžimo tarifo kompensa
cijos mechanizmą perteklinis kompensavimas yra neįma
nomas. Ji primena, kad priemonė nustatyta po plataus
pasitarimo su suinteresuotomis šalimis, nuolat siekiant
kuo labiau apriboti netikėto pelno ir atsitiktinumo efek
tus; tai daryta kontroliuojant CRE. Veikimo principas yra
toks: visi tiekėjai, aprūpinantys galutinį vartotoją grįžimo
tarifu, gali gauti kompensaciją. Kompensacija apskaičiuo
jama kaip skirtumas tarp jo pajamų grįžimo tarifu (EUR/
MWh) ir tiekimo sąnaudų. Tiekimo sąnaudoms vis dėlto
yra nustatomos ribos pagal teorinę tiekimo kainą, apskai
čiuojamą atsižvelgiant į kainą elektros energijos biržose
(lygią maždaug įvairių kainų elektros energijos biržose
svertiniam vidurkiui). Tiekimo sąnaudų riba už n metus
tiksliai žinoma tik tų n metų pabaigoje. Sudėtinga
parengti strategiją, kuri sudarytų realias sąlygas pervirši
niam kompensavimui. Jei operatoriui pavyktų sukurti
tokią strategiją, jis sulauktų CRE – organizacijos, atsa
kingos už šios mechanizmo taikymą – sankcijų.

(1) 2001 m. kovo 13 d. sprendimas, Rink, p. I-02099.
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Dėl viešųjų išteklių buvimo ir jų panaudojimo Prancūzija,
atsakydama į Sprendimo dėl procedūros išplėtimo 77
punktą, nurodo, kad privačiai grupei „GDF Suez“, kuri
konkurencingomis sąnaudomis disponuoja 3 000 MW
vagine hidrauline energija (apie 30 EUR/MWh, įskaitant
mokestį už paslaugas), kompensacija nemokama. Be to,
nors EDF ir „GDF Suez“ statusas ir yra skirtingas, dėl
grįžimo tarifo finansavimo joms taikomos vienodos sąly
gos. Todėl Prancūzijos valdžios institucijos neigia, jog
buvo panaudoti valstybės ištekliai, motyvuodamos tuo,
kad EDF dalyvauja finansuojant šį mechanizmą.

Dėl poveikio prekybai ir konkurencijai Prancūzijos
valdžios institucijos primena, jog Komisija turi pateikti
įrodymą, kad konkurencijai iš tiesų padarytas poveikis,
atsižvelgdama į visiškai vienodos faktinės ir teisinės padė
ties įmones. Kad ir kaip būtų, grįžimo tarifas nekeičia
fakto, kad Prancūzijos rinkoje veikiančioms įmonėms
buvo naudingas Prancūzijos elektros energijos gamybos
parko, kuris pirmiausiai remiasi branduolinių šaltinių
elektros energija, konkurencingumas.
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(102) Komisija mano, jog tai, kad standartiniai tarifai ir grįžimo

tarifai iš principo galioja visoms elektrą vartojančioms
įmonėms, neleidžia daryti išvados, kad šios priemonės
yra bendros. Tam, kad priemonės būtų laikomos bendro
mis, reikia, kad priemonės galiotų visoms įmonėms, o ne
tik toms, kurios vartoja elektros energiją, nes kai kurios
jų gali teikti pirmenybę šiai energijai, o kitos įmonės
naudoja kitus energijos šaltinius.

(103) Reikia pasakyti, kad nagrinėjamos priemonės yra selekty

vios tuo, kad jos suteikia pranašumą įmonėms, vartojan
čioms elektros energiją, palyginti su tomis, kurios vartoja
iš iškastinio kuro gautą energiją, pavyzdžiui, anglis, naftą
ir išvestinius jos produktus arba tam tikru mastu dujas,
nepriklausomai nuo to, kad šių šaltinių kainos tarp pat
yra reguliuojamos. Be to, tokios su tarifais susijusios prie
monės de facto teikia pranašumą įmonėms, kurios
daugiausia suvartoja elektros energijos, o jų gaunamas
pranašumas neišvengiamai didėja, didėjant elektros ener
gijos vartojimo lygiui.

(104) Be to, elektros energiją vartojančių įmonių selektyvumas

VI. PRIEMONIŲ VERTINIMAS. VALSTYBĖS PAGALBOS
BUVIMAS
(98)

SESV 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Išskyrus
tuos atvejus, kai Sutartys nustato kitaip, valstybės narės
arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta
pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam
tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją
iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro
įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(99)

Valstybės pagalba pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį egzis
tuoja tada, kai tam tikra priemone suteikiamas prana
šumas tam tikroms įmonėms arba prekėms, nepriklau
somai nuo to, ar ši priemonė yra selektyvi, ar ji finan
suojama iš valstybinių išteklių ir ar ji daro ar gali padaryti
įtaką konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai.

(100) Komisija analizavo valstybės pagalbos elementų pagal

SESV 107 straipsnio 1 dalį egzistavimą ne namų ūkio
klientams, kuriems taikoma viena iš dviejų tarifų sistemų,
nagrinėjamų pagal šią procedūrą. Be to, kalbant apie
standartinius tarifus, Komisija savo nagrinėjimą apribojo
laikotarpiu, prasidedančiu 2004 m. liepos 1 d., kai buvo
liberalizuota elektros rinka. Tai data, kai pagal Direktyvą
2003/54/EB visi ne namų ūkio vartotojai gavo teisę pasi
rinkti tiekėją. Prieš tai tokią teisę turėjo tik nedidelė
įmonių dalis.

egzistuoja, nes buvo taikytos taisyklės, kuriomis apibrė
žiamos įmonių, galinčių ir negalinčių gauti reguliuojamus
tarifus, kategorijos. Galutinis sprendimo pasinaudoti teise
pasirinkti tarp rinkos tarifų ir reguliuojamų tarifų pobū
dis, numatytas 2005 m. liepos 13 d. Įstatymo Nr. 2005781 66 straipsnyje, yra akivaizdžiai selektyvus: įmonėms,
pasirinkusioms pereiti prie rinkos tarifų, standartiniai
tarifai daugiau negali būti taikomi. Be to, tokių kriterijų
kaip datų, kai buvo padarytas pasirinkimas pasinaudoti
savo teise arba kai buvo pateikti prašymai būti aprūpi
namam taikant tam tikrą tarifų sistemą, taikymas pasi
žymi papildomu poveikiu – tokiu būdu tam tikroms
įmonėms ribojama galimybė pasinaudoti tais tarifais, o
kitos jais pasinaudoti apskritai negali.

(105) Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija daro išvadą,

kad „geltonieji“ ir „žalieji“ standartiniai tarifai ir grįžimo
tarifai pasižymi selektyviu pobūdžiu pagal SESV 107
straipsnio 1 dalį, nes jie taikomi tik elektros energiją
vartojančioms įmonėms, net jei jie ir yra taikomi
daugybei įmonių, eksploatuojančių daugiau kaip 400 000
elektros energiją vartojančių objektų Prancūzijoje. Nei
didelis įmonių, kurioms taikomi šie tarifai, skaičius, nei
sektorių, kuriems priklauso šios įmonės, įvairovė, nelei
džia valstybės taikomos priemonės laikyti bendra prie
mone.

(106) Būtent tarifų suderinamumo su vidaus rinka, o ne jų

selektyvumo vertinimo etapu dera išnagrinėti, kaip jie
yra ar buvo taikomi labai didelėms ekonomikos sektorių
dalims.

Selektyvumas
(101) Tam, kad pagalbos priemonė būtų laikoma selektyvia

pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, tam tikroms įmonėms
arba tam tikrai produkcijai turi būti suteikiamas pranašu
mas. Tai ją skiria nuo visiems ekonomikos sektoriams
taikomų bendrų priemonių.

Ekonominis pranašumas
(107) Pranašumas pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį egzistuoja

tada, kai valstybės taikoma priemonė įmonei leidžia
neapmokėti išlaidų, kurias paprastai, jei ši priemonė
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netaikoma, jos turėtų apmokėti. Energijos tiekimas leng
vatinėmis sąlygomis vadovaujantis nacionalinės teisės
aktais gali patekti į šio straipsnio taikymo sritį, nes aprū
pinimo elektros energija apmokėjimas akivaizdžiai
priklauso einamosioms išlaidoms, kurias paprastai
įmonė turi apmokėti. Todėl dera išnagrinėti, ar čia nagri
nėjamos priemonės lemia šių išlaidų sumažėjimą.

Palyginimas su orientacinėmis rinkos kainomis
(108) Komisija analizavo, ar standartiniai tarifai ir grįžimo

tarifai jų gavėjams leido gauti elektros energijos geresne
kaina nei ta, kuri vyrautų, jei jie nebūtų taikoma, t. y.
esant rinkos kainoms. Kaip beje, regis, patvirtina 2008 m.
gruodžio 22 d. ministro įsakymas, elektros energija,
tiekiama laisvojoje rinkoje didelio ar vidutinio vartojimo
objektams netaikant grįžimo tarifo turėtų iš esmės atitikti
bazinio tiekimo ir tiekimo piko metu kainų didmeninėje
rinkoje derinį, nes šis derinys priklauso nuo vartojimo
objekto profilio.

C 398/23

dėl 2006 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymo dėl elektros ener
gijos kainų projekto. Šioje nuomonėje CRE nurodė, kad
standartinių tarifų tiekimo dalis ne visada atspindi tikrą
sias tiekimo kainas, ir konkrečiai kai kuriems klientams,
kuriems taikomi „geltonieji“ ir „žalieji“ tarifai, ji buvo
likutinė arba neigiama (1).

(113) Taip pat 2009 m. liepos 23 d. nuomonėje dėl dekreto dėl

elektros energijos pardavimo reguliuojamų tarifų projekto
CRE nurodė, jog tai, kad nebuvo atsižvelgta į TURPE
nustatant reguliuojamus pardavimo tarifus, iki šiol
mechaniškai sukurdavo tarifinius spąstus, t. y. atsirasdavo
situacijų, kai tarifo dalis, susijusi su gamyba ir gauta iš šių
integruotų tarifų atėmus galiojantį TURPE ir komerciali
zacijos sąnaudas, buvo gerokai mažesnė už gamybos dalį,
leidžiančią padengti gamybos sąnaudas.

(114) Todėl 2009 m. rugpjūčio 10 d. nuomonėje dėl elektros
(109) Standartiniai tarifai, nurodyti 1 lentelėje, nuo 2006 m.

buvo reguliariai koreguojami. Nuo 2004 m. iki 2012 m.
standartiniai „geltonieji“ tarifai padidėjo 21 proc., o
„žalieji“ tarifai – 23,8 proc. Vis dėlto šie padidėjimai
neleido užtikrinti, kad gamybos sąnaudas padengtų stan
dartinių tarifų tiekimo dalis. Palyginus duomenis,
pateiktus 2 lentelėje, su 43 ir 45 konstatuojamose dalyse
aprašytomis rinkos kainomis, nuo 2004 m. standartinių
„geltonųjų“ ir „žaliųjų“ tarifų tiekimo dalis nuolat yra bent
25 proc. mažesnė už rinkos kainas.

(110) „Geltonieji“ ir „žalieji“ grįžimo tarifai 2007 m.–2011 m.

atitinkamai išaugo 13 proc. ir 16 proc. „Žaliųjų“ tarifų
tiekimo dalies analizė, palyginti su orientacinėmis rinkos
kainomis, atskleidžia pranašumą, siekiantį bent 9 proc.
kiekvienais nagrinėto laikotarpio metais. „Geltonųjų“
grįžimo tarifų atveju palyginimas su bazinio tiekimo
kainomis rodo metinį pranašumą, kuris vis dėlto nėra
nuolatinis. Vidutiniškai per šį laikotarpį jie buvo 13 proc.
mažesni už rinkos kainą. Be to, „geltonieji“ tarifai yra
taikomi vidutinėms įmonėms, kurios piko metu yra
linkusios vartoti daugiau, o tai nepakankamai įvertinta
atliekant palyginimą, pagrįstą bazinio tiekimo sutartimis.

(111) Iš to seka, kad kiekvienais metais nuolat standartinių

tarifų ir „žaliųjų“ grįžimo tarifų atveju ir vidutiniškai „gel
tonųjų“ grįžimo tarifų atveju jų taikymo laikotarpiu
nagrinėjamų tarifų taikymas suteikė ekonominį prana
šumą įmonėms, kurioms jie buvo taikomi; jos šio prana
šumo rinkos sąlygomis nebūtų įgijusios.

Reguliuotojo (CRE) atliktas padėties vertinimas ir administra
cinė jurisdikcija (Valstybės Taryba)
(112) Palyginimo su rinkos kainomis rezultatus, kurie rodo

ekonominės naudos buvimą, patvirtina CRE nuomonė

energijos tarifų CRE nurodė, kad dėl 2008 m. rugpjūčio
mėn. pradėtų taikyti tarifų 222 000 objektų, kurių daliai
taikomi „geltonieji“ arba „žalieji“ tarifai suvartojančių
2 200 GWh, atsidūrė „giliuose“ tarifiniuose spąstuose, t.
y. numanoma teikimo dalis yra mažesnė nei 20 EUR/
MWh, 22 000 objektų, kurie daugiausia energiją vartoja
vasarą ir kuriems taikomi „geltonieji“ bei „žalieji“ tarifai
(suvartojama 1 200 GWh) atsidūrė giliuose tarifiniuose
spąstuose, iš jų 7 500 tiekimo dalis yra neigiama.

(115) 2009 m. rugpjūčio mėn. tarifų pokyčiai leido sumažinti

gilius tarifinius spąstus 82 proc. objektų pagal jų skaičių
ir mastą, 1 500 objektų liko giliuose spąstuose. 2010 m.
tarifų pokyčiai leido beveik panaikinti gilius spąstus, nes
juose liko tik 300 objektų.

(116) CRE atlikti skaičiavimai atskleidžia, kad egzistuoja labai

didelis konkurencinis pranašumas įmonėms, kurioms
taikomi atjungimo arba vasarinio vartojimo tarifai. Visi
objektai, kuriems taikomi „geltonieji“ ir „žalieji“ tarifai ir
kurių tiekimo dalis yra mažesnė už 20 EUR/MWh,
akivaizdžiai nesugebėtų gauti tokio pat tarifo norma
liomis rinkos sąlygomis. Tai dar geriau įrodo, kad stan
dartiniai tarifai gali suteikti pranašumą daugybei įmonių.

(117) Valstybės taryba po reikalavimo panaikinti 2008 m.

rugpjūčio 12 d. Įsakymą dėl elektros energijos kainų,
kurį pateikė „Poweo“, 2010 m. liepos 1 d. sprendimu
konstatavo, kad „geltonieji“ ir „žalieji“ tarifai pagal
2007 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą buvo nepakankami,

(1) 2006 m. rugpjūčio 9 d. Energijos reguliavimo komisijos nuomonė
dėl elektros energijos pardavimo kainų, 2.2 skyrius, 2 dalis,
http://www.cre.fr/imgAdmin/1161595981902.pdf
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kad jais būtų padengtos visos vidutinės EDF sąnaudos, ir
įsakė kompetentingiems ministrams išleisti naują
įsakymą.
(118) Prancūzijos valdžios institucijos savo ruožtu nurodė, kad

galimas skirtumas tarp reguliuojamų elektros energijos
pardavimo tarifų lygio ir kainų, stebėtų elektros energijos
biržose, pirmiausia – „Powernext“, buvo akivaizdžiai
nulemtas aplinkybių. Iš viena po kitos pateiktų CRE
nuomonių dėl reguliuojamų tarifų metais po to, kai
Komisija pradėjo procedūrą, matyti, kad taip nebuvo.
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valstybės ištekliai, ir tai nustatyti, kalbant apie viešųjų
įmonių išteklius, atsižvelgiant į valstybės priimtus arba
valstybei priskirtinus sprendimus.

(124) Šiuo konkrečiu atveju priskyrimas valstybei yra akivaiz

dus, nes tiek standartinių tarifų mechanizmas, tiek
grįžimo tarifų mechanizmas taikomi vadovaujantis Pran
cūzijos valstybės priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais.
Be to, tarifų lygis nustatomas ministro įsakymu kiek
vienai tarifų kategorijai. Todėl šie sprendimai yra vals
tybės sprendimai, kuriems įmonės, turinčios juos vykdyti,
negali daryti įtakos.

(119) Prancūzija pridūrė, kad nuoroda į elektros energijos biržų

kainas nėra adekvati, nes didžioji dalis įmonių perkamos
elektros energijos yra perkama ne biržose, o „Powernext“
kainos nėra pagrįstos pagrindinėmis ekonomikos sąlygo
mis, lemiančiomis sandorių tarp elektros energijos pirkėjų
ir jos gamintojų sąlygas. Komisija laikosi priešingos
nuomonės, kad „Powernext“ elektros energijos kainos
yra pagrindas tiekėjams rengiant rinkos kainų pasi
ūlymus.

Dėl standartinių tarifų
(125) Standartiniai tarifai yra finansuojami iš EDF ir vietos

paskirstymo įmonių, kurios elektros energiją savo klien
tams parduoda mažesne kaina nei ta, kuri būtų taikoma
laisvai veikiančioje rinkoje, išteklių. Dera išanalizuoti, ar
jų ištekliai gali būti laikomi valstybės ištekliais.

Įrodymai, pagrįsti vartotojų pasirinkimais rinkoje
(120) Tai, kad didžioji teisę turinčių vartotojų dauguma

nusprendė likti prie standartinių tarifų arba pasinaudoti
„žaliaisiais“ arba „geltonaisiais“ grįžimo tarifais, yra reikš
mingas faktas. Tokiu būdu 2011 m. birželio 30 d., kai
buvo panaikinti grįžimo tarifai, CRE nurodė, kad iš visų
4 907 000 ne namų ūkio vartotojų objektų 4 202 000
elektros energiją gaudavo standartiniais tarifais, o 7 200 –
grįžimo tarifais. Kalbant apie metinį vartojimą, standarti
niai tarifai taikyti 161 TWh (arba 54,6 proc. viso ne
namų ūkio vartotojų suvartoto kiekio), o grįžimo tarifas
– 75 TWh (25,4 proc.). Todėl praėjus ketveriems metams
po to, kai visa rinka buvo atverta konkurencijai, pasi
ūlymų laisvuoju tarifu rinkos dalis sudarė tik 20 proc.

(121) Šią analizę patvirtina alternatyviųjų operatorių, pateikusių

savo pastabas, nurodyti skaičiai. Pavyzdžiui, „Electrabel“
nurodė, kad 90,4 proc. jos klientų, kuriems anksčiau
elektros energija tiekta rinkos tarifais, pasirinko galimybę
pasinaudoti grįžimo tarifais. „Electrabel“ manymu, viduti
niškai per visą laikotarpį, kai galiojo grįžimo tarifas,
kliento gaunamas pranašumas vidutiniškai siekė 11 EUR/
MWh. „Poweo“ nurodo, kad 2007 m. ji prarasdavo vidu
tiniškai 33–34 EUR/MWh nuo vieno kliento, kuriam
buvo taikomas „geltonasis“ tarifas, ir vidutiniškai
26,6 EUR/MWh nuo kliento, kuriam buvo taikytas „žalia
sis“ tarifas, atsižvelgiant į jo tiekimo ir komercines sąnau
das.

(122) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija daro išvadą, kad

ekonominis pranašumas suteiktas toms klientų kategori
joms, kurioms taikyti standartiniai tarifai ir „geltonieji“
bei „žalieji“ grįžimo tarifai.
Priskyrimas valstybei, panaudojant valstybės išteklius

(123) Pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį dera nustatyti, ar gavė

jams

taikant

nagrinėjamas priemones

panaudojami

(126) Valstybei priklauso didžioji EDF kapitalo dalis. 2010 m.

gruodžio 31 d. jai priklausė 84,48 proc. įmonės kapitalo.
Todėl valstybė kontroliuoja EDF. Tai viešoji įmonė, o tai
reiškia, kad jos ištekliai yra valstybės ištekliai. Kai galuti
niam vartotojui, kuriam taikomas tarifas, elektros energiją
tiekia EDF, valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų nuosta
tomis EDF yra įpareigojama elektros energiją tiekti kaina,
kuri yra mažesnė už rinkos kainą, todėl panaudojami
viešai EDF kontroliuojami ištekliai.

(127) Iš informacijos, dėl kurios prieštaravimų nepateikta ir

kuri nurodoma sprendime dėl procedūros pradėjimo,
matyti, kad yra 168 vietos paskirstymo įmonės. 144 iš
jų yra valstybinės arba pusiau viešosios bendrovės. Vals
tybinės įmonės yra viešosios įstaigos, kurias visiškai kont
roliuoja vietos administracija (pavyzdžiui, savivaldybės).
Pusiau viešosios bendrovės yra akcinės bendrovės, kurių
didžiąją kapitalo dalį valdo viešosios valdžios institucijos,
todėl jų ištekliai yra valstybės ištekliai. Todėl šios vietos
paskirstymo įmonės yra tiesiogiai kontroliuojamos vals
tybės. Viena iš vietos paskirstymo įmonių yra EPIC
(pranc. Etablissement Public à caractère Industriel et Commer
cial) tipo. EPIC yra viešosios įstaigos, kurios yra visiška
valstybės nuosavybė, todėl jų ištekliai yra valstybės ištek
liai.

(128) Kitos vietos paskirstymo įmonės, pavyzdžiui, „Electricité

de Strasbourg“, yra akcinės bendrovės, kurių didžioji dalis
yra bendra EDF ir savivaldybių nuosavybė. Todėl šias
įmones taip pat kontroliuoja valstybė.

(129) Galiausia nedidelė vietos paskirstymo įmonių dalis (20 iš

168) yra kooperatyvinio pobūdžio struktūros arba
bendro žemės ūkio svarbos elektros bendrovės, kurių
atveju sunkiau nustatyti, ar jas valdo valstybė.
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(130) Atsižvelgiant į tai, kad EDF pati paskirsto didžiąją dalį

(apie 95 proc.) viso kiekio energijos, kuriai taikomi stan
dartiniai tarifai, o didžioji dauguma kitų paskirstytojų
patys yra kontroliuojami valstybės, Komisija mano, kad
galima daryti išvadą, jog atitinkamos sumos, ar bent jau
beveik jos visos, yra valstybės ištekliai.

(131) Vietos paskirstymo įmonės dažniausiai iš EDF perka

elektros energiją, kurią jos paskirsto taikydamos standar
tinius tarifus pagal sistemą, kurią savo ruožtu reglamen
tuoja valstybė. Tai vadinamieji elektros energijos
perdavimo nenacionalizuotiems paskirstytojams tarifai.
Pagal šią sistemą EDF yra įpareigota vietos paskirstymo
įmonėms tiekti tokį elektros energijos kiekį, koks joms
yra reikalingas, kad jos galėtų įvykdyti savo tiekimo įsipa
reigojimus pagal standartinių tarifų sistemą tokia kaina,
kuri leidžia elektros energiją parduoti standartiniu tarifu
nepatiriant nuostolių. Vadinasi, jų siūlomi tarifai yra
finansuojami iš EDF išteklių. Komisija mano, kad
galiausia visų su standartiniais tarifais susijusių išteklių
šaltinis – viešosios įmonės.

(132) Komisija

nepritaria Prancūzijos valdžios institucijų
nuomonei, kad grįžimo tarifai nelemia jokių biudžetinių
ar fiskalinių išteklių naudojimo, kad nesutrukdė EDF
gauti teigiamų rezultatų ir kad standartiniai ir grįžimo
tarifai (tiesiogiai paremti standartiniais tarifais), kurie
atspindi pagrindines elektros energijos rinkos sąlygas ir
EDF produkcijos parko sąnaudas, užtikrina tinkamą
elektros energijos pardavimo kainos lygį ir todėl negali
būti laikomi EDF uždarbio trūkumu. Akivaizdu, kad, be
standartinių tarifų EDF klientams, kuriems šie tarifai
taikomi, taikomos kainos yra linkusios priartėti prie aukš
čiausių rinkose stebėtų kainų nuo 2004 m., todėl EDF ir
vietos paskirstymo įmonių uždarbio trūkumas atitinka
Prancūzijos valstybės arba valdžios institucijų, kurios jas
valdo, uždarbio trūkumą.

(133) Todėl standartiniai tarifai yra finansuojami iš valstybės

C 398/25

a) mokesčius turi būti nustačiusi valstybė: šiuo atveju
taip ir yra, nes abu mokesčiai įvesti Įsakymu Nr.
2000-108;

b) pajamos iš mokesčių turi būti mokamos valstybės
nustatytai įstaigai: šiuo atveju tai yra CDC (Caisse des
dépôts et consignations);

c) mokesčių pajamos turi būti naudojamos tam tikrų
įmonių naudai pagal valstybės nustatytas taisykles:
taip yra ir šiuo atveju, kadangi mokesčių pajamos
naudojamos pagal Įstatymą Nr. 2000-108, kad tuo
galiausia pasinaudotų valstybės nustatytų kategorijų
vartotojai taip, kaip nustatyta valstybės.

(136) Po sprendimo byloje Preussen Elektra, kuriuo remiasi Pran

cūzijos valdžios institucijos, remdamasi savo sprendimų
praktiką elektros energijos tarifų klausimais, Komisija
turėjo išnagrinėti, ar būta valstybės nustatyto dydžio
mokesčių ir jos įvestų mokesčių, kuriais finansuojamas
šių tarifų taikymas. Atsižvelgdama į tai, kad egzistuoja
vieša kontrolės įstaiga, per kurį juda lėšos, Komisija galėjo
padaryti išvadą, kad tam tikrais atvejais egzistavo vals
tybės ištekliai pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį (3), arba,
priešingai, tokių išteklių nebuvo dėl to, kad nagrinėjamos
sumos nejudėjo per jokį valstybės įsteigtą ar valdomą
fondą (4).

(137) Šiuo konkrečiu atveju Komisija, atsižvelgdama į ankstesnę

savo praktiką, mano priešingai – kad grįžimo tarifų
veikimo mechanizmas, kurių taisykles yra nustačiusi vals
tybė, yra glaudžiai susijusi su viešųjų išteklių naudojimu.
Mokestis už viešąją elektros energijos teikimo paslaugą
gali būti iš esmės sutapatintas su valstybės nustatytu
mokesčiu, judančiu per CDC, kuri yra reguliuotojo kont
roliuojama viešoji įstaiga.

išteklių ir yra priskirtini valstybei.

(138) Todėl grįžimo tarifai yra finansuojami iš valstybės ištek

Dėl grįžimo tarifų

lių.

(134) Grįžimo tarifai yra finansuojami iš dviejų valstybės nusta

tytų mokesčių, kaip išdėstyta 35 ir 36 konstatuojamo
siose dalyse.

Poveikis konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai
(139) Standartiniai tarifai ir grįžimo tarifai yra pagalbos teikimo

(135) Pagal nuolatinę Komisijos praktiką (1), kuri grindžiama

Teisingumo Teismo praktika šiuo klausimu (2), pajamos
iš tokio pobūdžio mokesčių yra valstybės ištekliai, kai
kartu tenkinamos tokios trys sąlygos:

(1) Žr., pvz., Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos N 161/04 „Per
didelės sąnaudos Portugalijoje“ (OL C 250, 2005 10 8, p. 9) arba
neseniai Komisijos priimtą sprendimą byloje C 24/09 (ex N 446/08)
„Valstybės pagalba daug energijos naudojančioms verslo įmonėms
pagal Austrijos ekologiškos elektros energijos įstatymą“ (OL L 235,
2011 9 10, p. 42).
(2) 1974 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas Italija prieš
Komisiją, C-173/73, Rink. p. 709, ir 1977 m. kovo 22 d. Teisin
gumo Teismo sprendimas Steinike prieš Vokietijos Federacinę Respubliką,
C-78-76, Rink. p. 595.

tvarka, taikoma visiems ekonomikos sektoriams Prancū
zijoje, su vienintele sąlyga, kad jie vartotų elektros ener
giją. Šie tarifai taikomi tūkstančiams pramonės ir
paslaugų sektoriaus įmonių Prancūzijoje, kurios veikia

(3) 2002 m. sausio 15 d. Komisijos sprendimai N 826/01 „Airija –
Alternatyvios energijos reikalavimai“, I–IV sk., ir N 553/01 „Atsinau
jinančioji energija“ (OL C 59, 2002 3 6).
(4) 2002 m. vasario 27 d. Sprendimas byloje N 661/99 „Jungtinė Kara
lystė – Parafiskalinis mokestis“ (OL C 45, 2002 2 19). Perviršinės
sąnaudos, kurias lėmė įpareigojimas pirkti elektros energiją iš atsi
naujinančiųjų šaltinių, buvo padengiamos iš parafiskalinio mokesčio
(angl. Competitive Transition Charge), kurį vartotojai mokėjo pagal
suvartotą kiekį ir kurio dydį, atsižvelgiant į perviršines sąnaudas,
nustatė viešasis reguliuotojas. Sumoms administruoti nebuvo
paskirta viešoji įstaiga (OL C 113, 2002 5 14).
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visiškai konkurencijai atviruose vidaus rinkos sektoriuose,
kuriems nėra suteiktos išskirtinės teisės arba taikomi vals
tybių narių tarpusavio prekybos apribojimai.

(140) Komisija savo sprendimuose dėl procedūros pradėjimo ir

išplėtimo jau pažymėjo, kad, jos nuomone, nagrinėjamos
tvarkos poveikis konkurencijai ir prekybai tarp valstybių
narių yra akivaizdus, nes ekonominė veikla, kuria užsiima
vartotojai, kuriems taikomi standartiniai tarifai ir grįžimo
tarifai, yra susijusi su valstybių narių tarpusavio prekyba.
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(146) Be to, Komisija ir toliau laikosi nuomonės, kad SESV 106

straipsnio 2 dalis dėl bendros ekonominės svarbos
paslaugų negali galioti, priešingai, nei nurodė tam tikros
suinteresuotosios šalys. Pagal 2009 m. liepos 13 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB
dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB (1), 3 straipsnio 2
dalį teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas įparei
gojamos tik elektros energijos sektoriui priklausančios
įmonės. Šiuo konkrečiu atveju pagalbos gavėjai yra ne
elektros energijos sektoriui priklausančios įmonės, o
įmonės vartotojos, kurios jokiu atžvilgiu neteikia bendros
ekonominės svarbos paslaugos.

Išvados dėl valstybės pagalbos buvimo
(141) Komisija daro išvadą, kad standartiniai „geltonieji“ ir

„žalieji“ tarifai bei „geltonieji“ ir „žalieji“ grįžimo tarifai
yra valstybės pagalba operatoriams, kuriems jie yra
taikomi, pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

VII. PAGALBOS TEISĖTUMAS IR JOS VERTINIMAS KAIP

(147) Vienintelis nagrinėjamos pagalbos suderinamumo su

vidaus rinka pagrindas galėtų būti SESV 107 straipsnio
3 dalies c punktas, kuriame numatyta, kad „Vidaus rinkai
neprieštaraujančia gali būti laikoma (…) pagalba, skirta
tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų
ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos
sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui (…)“.

NAUJOS
(142) Apie nė vieną iš dviejų tarifų sistemų, kurioms taikyta ši

procedūra, prieš jas pradedant taikyti Komisijai nebuvo
pranešta, kaip numatyta pagal SESV 108 straipsnio 3
dalį.

(143) Nors standartiniai reguliuojami tarifai pradėti taikyti

1945 m. (tai reiškia – prieš EB sutartį), tuo pačiu metu,
kai įsteigta EDF, ir jie taikyti per visą elektros energijos
monopolio egzistavimo Prancūzijoje laikotarpį, vis dėlto
jie yra nauja pagalba, o ne pagalba, egzistavusi prieš
Sutartis. Konkretūs sprendimai, kuriais buvo keičiamos
absoliučios ir santykinės standartinių tarifų vertės, paly
ginti su kitais tarifais, buvo priimami periodiškai –
kasmet. Be to, metiniai sprendimai dėl jų lygio nustatymo
turi tam tikrą diskrecinį pobūdį ir nebuvo priimami
vadovaujantis prieš EB sutartį egzistavusiomis taisyklėmis.
Nors bendri reguliuojamų tarifų nustatymo principai,
išdėstyti 21 konstatuojamojoje dalyje, buvo pateikti galio
jusiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kurie bet
kuriuo atveju yra vėlesni už EB sutartį, viena po kitos
CRE nuomonės, išdėstytos 112–114 konstatuojamosiose
dalyse, rodo, kad metiniai sprendimai dėl tarifų lygio
nustatymo nebūtinai sekė elektros energijos tiekimo
sąnaudų padengimo logika.

(144) Iš to seka, kad abi tarifų sistemos, kurioms taikoma ši

procedūra, pradėtos taikyti be išankstinio pranešimo, yra
neteisėtos.

VIII. PRIEMONIŲ VERTINIMAS. PAGALBOS SUDERINA
MUMAS
(145) Sprendime dėl procedūros pradėjimo Komisija padarė

išvadą, kad SESV 107 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a, b
ir d punktai šiuo konkrečiu atveju negalioja.

(148) Sprendimuose dėl procedūros pradėjimo ir išplėtimo

Komisija nurodė, kad nagrinėjama pagalba negali būti
leidžiama pagal gaires ir taisykles, kuriose aiškinamas
SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas. Faktai rodo,
kad pagal šią procedūrą nagrinėtos pagalbos priemonės
yra susijusios su reguliuojamų tarifų nuostatomis, kurie
neturi precedentų ankstesnėje Komisijos praktikoje. Jie
taikomi tūkstančiams įmonių ir yra tapatintini su
pagalbos tvarka, nieko bendro neturinčia su tvarka, kuri
taikoma pagal taisykles, išplaukiančias iš jos individualių
sprendimų praktikos ar įtvirtintos konkrečiose priemo
nėse ar taisyklėse. Reikia pažymėti, kad kalbant apie sritis,
kurios nėra aptartos įvairiose išsamiuose aktuose, kuriose
nustatyta, kaip vertinti pagalbos suderinamumą, negalima
atmesti, kad pagalba gali tenkinti SESV 107 straipsnio 3
dalies c punkte nustatytas sąlygas.

(149) Tokiomis aplinkybėmis dera išnagrinėti, atsižvelgiant, be

kita ko, į Prancūzijos prisiimtus įsipareigojimus vykdant
šią procedūrą, ar valstybės pagalba, kuriai taikoma ši
procedūra, turi bendros svarbos tikslą, ar ji yra būtina,
norint ištaisyti rinkos trūkumus ir ar šiuo tikslu ji yra
proporcinga ir neiškreipia prekybos taip, kad būtų
pakenkta bendrajam interesui.

(1) OL L 211, 2009 8 14, p. 55. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad:
„Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas Sutarties nuostatas, visų pirma
į jos 86 straipsnį, valstybės narės elektros energijos sektoriuje
veikiančioms įmonėms gali nustatyti įpareigojimus teikti bendros
ekonominės svarbos viešąsias paslaugas, kurie gali būti susiję su
saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, reguliarumą, kokybę ir kainą,
bei su aplinkos apsauga, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą,
energiją iš atsinaujinančių išteklių ir klimato apsaugą. Tokie įparei
gojimai turi būti aiškiai apibrėžti, skaidrūs, nediskriminaciniai, patik
rinami ir turi užtikrinti Bendrijos elektros energijos įmonėms
vienodas galimybes teikti paslaugas nacionaliniams vartotojams.“
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Bendros svarbos tikslas
(150) Visiško elektros energijos rinkų liberalizavimo sėkmė yra

bendro intereso tikslas, kurį akcentuoja Sąjungos institu
cijos savo veikloje ir atitinkamose kompetencijos srityse.

(151) Komisija, remdamasi SESV 107 straipsnio 3 dalimi,

pripažino laikinos valstybės pagalbos pagrįstumą, kuria
siekiama ar kurios pasekmė – prisidėti prie veiksmingo
elektros energijos rinkos liberalizavimo ir jį palengvinti
tuo atveju, kai pasirodo, kad vien rinkos jėgų nepakanka
šiam tikslui pasiekti, įskaitant tuos atvejus, kai šios prie
monės gali būti susijusios su rinkos senbuviais, turinčiais
privilegijuotą padėtį savo nacionalinėje rinkoje (1). Taip
pat dera patikrinti, ar nagrinėjama pagalba gali prisidėti
prie veiksmingos šio liberalizavimo sėkmės, kurios galu
tiniai gavėjai privalo būti elektros energijos vartotojai.

C 398/27

2004 m. sausio 1 d., ne namų ūkio vartotojams ir
2007 m. sausio 1 d. visiems vartotojams atitinka varto
tojų, susidūrusių su vieno tiekėjo dominavimu, apsaugos
logiką. Nors taip yra palaipsniui panaikinamas EDF
monopolio Prancūzijoje laikotarpio palikimas, reguliuo
jamų tarifų struktūra ir jų lygiu toliau siekiama išvengti
to, kad EDF gautų išskirtinį pranašumą naudodama
perdėtų tarifų nustatymą kaip operatorius, kuris gali
išsaugoti reikšmingą mažmeninės rinkos dalį gana ilgu
laikotarpiu po rinkos liberalizavimo. Vis dėlto tai, kad
Prancūzijos valdžios institucijos užkirto kelią galimam
perdėtam EDF tarifų nustatymui, lėmė pagalbą Prancū
zijos elektros energijos vartotojams.

(154) Iš tiesų dėl ypatingos Prancūzijos rinkos struktūros, išdės

tytos 48–52 konstatuojamosiose dalyse, EDF liberaliza
vimo laikotarpiu turėjo beveik visišką monopolį, kuris
jam teikė visišką laisvę nustatyti mažmenines kainas
Prancūzijos elektros energijos rinkoje. Šiuo konkrečiu
atveju kainų nustatymo laisvės apribojimas, išlaikant
reguliavimo priemones, ex ante gali pasirodyti pateisi
namas dėl Prancūzijos rinkos padėties ir jos pobūdžio.

(152) 2012 m. sausio 12 d. Prancūzijos valdžios institucijos

įsipareigojo 2015 m. nutraukti reguliuojamų tarifų
taikymą, o grįžimo tarifai jau buvo panaikinti 2011 m.
liepos mėn. Kadangi jos pobūdis yra laikinas ir dabar jau
apribotas laiko požiūriu, valstybės pagalba gali paleng
vinti laipsnišką perėjimą iš tiesų konkurencingos rinkos
link priimtinomis laikomomis sąlygomis, atsižvelgiant į
situaciją, vyravusią Prancūzijoje prieš liberalizaciją ir, atsi
žvelgiant į visas konkrečias aplinkybes, prisidėti prie
bendros svarbos tikslo.

Rinkos trūkumas. Pagalbos būtinybė
(153) Reguliuojami tarifai buvo taikomi per visą elektros ener

gijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo monopolio Pran
cūzijoje laikotarpį. Jų buvimas ir jų tolesnis taikymas po
visiško elektros energijos rinkos liberalizavimo, įvykusio

(1) 2001 m. komunikate dėl valstybės pagalbos, susijusios su per dide
lėmis sąnaudomis, tyrimo metodika (priimta 2001 m. liepos 26 d. ir
valstybėms narėms pranešta 2001 m. rugpjūčio 6 d. rašte SG SG
(2001) D/290869) Komisija nurodo:
„Palaipsnis perėjimas iš labai apribotos konkurencijos į tikrąją
konkurenciją Europos lygmeniu turi vykti priimtinomis ekonomi
nėmis sąlygomis atsižvelgiant į konkrečias elektros energetikos
pramonės ypatybes.
Valstybės pagalba, atitinkanti šiame komunikate apibrėžtas reikala
vimus atitinkančias per dideles sąnaudas, yra skirta elektros energijos
įmonių perėjimui į konkurencingą elektros energijos rinką paleng
vinti. Komisija gali palankiai vertinti tokią pagalbą, jeigu konkuren
cijos iškraipymą atsveria pagalbos indėlis siekiant Bendrijos tikslo,
kurio rinkos jėgos negalėtų pasiekti. Iš tikrųjų konkurencijos iškrai
pymas, atsirandantis dėl pagalbos, skiriamos elektros energijos
įmonių perėjimui iš labai uždaros rinkos į iš dalies liberalizuotą
rinką palengvinti, negali prieštarauti bendram interesui, kai jis yra
ribotos trukmės ir poveikio, nes elektros energijos rinkos liberaliza
vimas yra svarbus bendrai rinkai pagal sutarties 2 straipsnį ir 3
straipsnio 1 dalies t punktą ir prisideda prie vidaus rinkos kūrimo.“

(155) Atsižvelgiant į konkurencinio pranašumo, kurį suteikė ir

tebeteikia šiai įmonei jos elektrobranduolinio parko
gamybos eksploatavimas, nuodugniau išdėstytas 48–50
konstatuojamosiose dalyse, aspektą ir išskirtinį pobūdį,
būtų neprasminga tikėtis, kad vien konkurencinis naujų
rinkos dalyvių atsiradimas leistų sudaryti geriausias
konkurencijos sąlygas teikiant elektros energijos teikimo
paslaugas. Be kitų struktūrinių priemonių, vienintelė ex
post galimų kainų nesąžiningo elgesio kontrolė nebūtų
pakankama, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas,
įskaitant naujų konkurentų įžengimą į rinką. Priešingai,
visiška laisvė nustatyti tarifus galėtų įtvirtinti ypatingą
EDF padėtį, kuri turėjo pakankamų finansinių išteklių
pašalinti savo konkurentus arba išlaikyti pelną, kuri jai
leistų didinti ir diversifikuoti savo gamybos priemones
tiek Prancūzijoje, tiek kitur vidaus rinkoje.

(156) Be to, šis rinkos trūkumas turi būti taip pat analizuo

jamas iš pagalbos gavėjų požiūrio taško. Daugybė
įmonių, visų pirma – pačios stambiausios vartotojos,
priėmė sprendimą, ypač investicijų į sunkiąją įrangą klau
simu, remdamosi numatomomis elektros energijos sąnau
domis, susietomis su reguliuojamais tarifais, iš esmės
atspindinčiais vidutines branduolinių elektrinių sąnaudas,
o ne svyruojančiomis kainomis, kurios priklauso nuo
iškastinio kuro ir CO2 kainų, kurios nuo šiol plačiai
nulemia kainų formavimąsi laisvojoje rinkoje. Šiurkštus
perėjimas nuo vienos kainų sistemos prie kitos, lemian
čios dar ir akivaizdų vidutinį padidėjimą, galėtų sukelti
didelių sunkumų daugybei įmonių, kurių kapitalas,
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įtvirtintas elektros energiją vartojančiuose įrenginiuose,
yra ne itin lankstus trumpuoju laikotarpiu. Taip pat
aiškiai laike apribotas pereinamasis laikotarpis atrodo
adekvatus.
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galint naudotis EDF eksploatacinio parko tiekimo galimy
bėmis. Pagalba, kurios dydis laipsniškai mažėja, leidžianti
įmonėms gavėjoms pritaikyti savo gamybos įrankius atsi
žvelgiant į kainas, atsiradusias dėl pagal naujas rinkos
sąlygas reguliuojamų tarifų, gali būti laikomas propor
cinga.

(157) Todėl pagalba, kurią nulemia tarifai, dėl kurių taikoma ši

procedūra, šiuo konkrečiu atveju gali būti laikoma būtina,
siekiant ištaisyti šį rinkos trūkumą. Pasiūlymo diversifika
cijos nauda, kylanti iš elektros energijos rinkos Prancūzi
joje reformos, susijusi su pagalbos gavėjų veikla, leistų
nustatyti šių naudos gavėjų kapitalą priderinti prie rinkos
kainų, mažiau iškreiptų dėl EDF dominavimo rinkoje,
pagerinant sąlygas vystyti ekonominę veiklą, kaip
siekiama SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu.

Pagalbos proporcingumas
(158) Remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu, tam tikromis sąly

gomis, tarp kurių pirmiausia – pagalbos apribojimas
laike, veiklos pagalba, sumažinanti einamąsias energijos
išlaidas jų gavėjams, be kompensacijos ir be realaus skati
namojo poveikio, laikoma suderinama su vidaus rinka
tais atvejais, kai sumažinamos fiskalinės išlaidos, priside
dančios prie šių sąnaudų, kai dėl pagalbos nebuvimo gali
iš esmės padidėti atitinkamų sektorių produkcijos sąnau
dos (1).

(159) Ir standartinių tarifų, ir grįžimo tarifų sistema laikotarpiu,

kurį apima ši procedūra, nuolat didėjo, įskaitant ir tada,
kai rinkos kainos nuo 2009 m. mažėjo. Kaip parodo CRE
svarstymai, išdėstyti 113 ir 114 konstatuojamosiose
dalyse, šis bendras judėjimas didėjimo linkme, be kita
ko, nuo 2009 m. labiau prisidėjo prie to, kad sumažėtų
vartojimo objektų, kuriems taikomas didesnis pranašu
mas, palyginti su rinkos kainomis.

(162) Šiomis aplinkybėmis Komisija daro išvadą, kad pagalba,

atsiradusi dėl tarifų, kurie nagrinėjami pagal šią proce
dūrą, yra proporcinga.
Įtakos prekybai mastas, prieštaraujantis bendrajam interesui

(163) Nagrinėjamos priemonės

yra aktualios tūkstančiams
elektros energijos objektų, o per juos – tūkstančiams
gavėjų, kuriems elektros energija tiekiama standartiniais
ir grįžimo tarifais, atsižvelgiant į perėjimo visiškai libera
lizuotos rinkos link kontekstą. Nors ji yra selektyvi pagal
SESV 107 straipsnio 1 dalį ir nors ji skirta tik elektros
energiją vartojančioms įmonėms, pagalba, nagrinėjama
pagal šią procedūrą, nėra visiškai orientuota į konkrečius
gavėjus ar konkrečius ekonomikos sektorius. Priemonės,
menkai orientuotos į gavėjų kategorijas, kurios nagrinė
jamos šiuo atveju, gali būti mažiau restriktyvios konku
rencijos atžvilgiu, nei labai selektyvios priemonės.

(164) Komisija, be kita ko, mano, kad sąlygų, nurodytų Komi

sijai ir Prancūzijai keičiantis raštais 2009 m. rugsėjo mėn.
ir 2012 m. sausio mėn., buvo laikomasi. Du esminiai
punktai, t. y. nuodugnios elektros energijos rinkos Pran
cūzijoje reformos taikymas, pirmiausia suteikiant regu
liuojamą prieigą prie egzistuojančių elektrinių gaminamos
branduolinės energijos EDF konkurentams, ir „žaliųjų“ bei
„geltonųjų“ reguliuojamų tarifų nutraukimas, yra įtvirtinti
Įstatyme Nr. 2010-1488.

(165) Iš Komisijos nesenos sprendimų priėmimo praktikos
(160) Remiantis raštais, kuriais buvo apsikeista 2009 m.

rugsėjo 15 d., perėjimas bus laipsniškas ir truks iki
2015 m. Be to, Prancūzijos įsipareigojimai, susiję su regu
liuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių gami
namos branduolinės energijos kainos įšaldymu 2012 m.
ir 2013 m., kainos nustatymu pagal parametrus, nusta
tytus Įstatymu Nr. 2010-1488 dėl naujo elektros ener
gijos organizavimo, bei reguliuojamų tarifų augimas kiek
vienais metais iki 2015 m., o po to jų panaikinimas
leidžia užtikrinti, kad pakankamai ilgai bus toliau
siekiama konvergencijos su rinkos kainomis arba, bet
kuriuo atveju, jų nuolatinio augimo.

(161) Sistema,

užtikrinanti progresyvų ir nuolatinį tarifų
augimą, o vėliau – jų panaikinimą, palengvina perėjimą
prie rinkos kainų pagal sistemą, pagal kurią jos trūkumai
buvo ištaisyti laikantis nuostatos, įvestos teisiniu keliu,
kuri palankiai prisideda prie veiksmingos konkurencijos,

(1) Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairės (OL C 82,
2008 4 1, p. 1), IV sk., 153-154 punktai.

energetikos srityje išryškėja, kad, remdamasi teisiniu
pagrindu, kurį suteikia SESV 107 straipsnio 3 dalies c
punktas, Komisija gali atsižvelgti į naudą, susijusią su
konkurencijos pagerėjimu skirtingose rinkose nei tos,
kurioje veiklą vykdo pagalbos gavėjai, kad priimtų spren
dimą dėl jos suderinamumo (2). Šiuo konkrečiu atveju
dera atsižvelgti į numatomą naudą elektros energijos
tiekimo rinkoje, atsiradusią dėl Prancūzijos prisiimtų
įsipareigojimų vykdant šią procedūrą.

(166) Pirmieji elektros energijos pirkimo langelių per reguliuo

jamą prieigą prie egzistuojančių elektrinių gaminamos
branduolinės energijos rezultatai rodo, kad paklausa
siekia arti 60 TWh. Iš viso 32 alternatyvieji tiekėjai pasi
naudojo reguliuojama prieiga prie egzistuojančių elekt
rinių gaminamos branduolinės energijos ir jų prašymai
buvo patenkinti visa apimtimi. Atsižvelgiant į struktūri
nius elektros energijos tiekimo rinkos Prancūzijoje

(2) SA.31953 (11/N) „Suskystintų dujų terminalo statyba Swinoujsciu“
(OL C 361, 2011 12 10), SA30980 (11/N) „Jungties ir tarpvals
tybinės elektros perdavimo tinklų tarp Lenkijos ir Lietuvos tiesimas“
(OL C 79, 2011 3 12), SA.29870 (N 660/09) „PGNiG suteikta
pagalba požeminiam dujų saugojimui“ (OL C 213, 2010 8 6).
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ypatumus, aprašytus 48–52 konstatuojamosiose dalyse,
šie pirmieji rezultatai liudija laipsnišką atsivėrimą, kuris
sudaro sąlygas konkurencijai, kuri nebūtų galėjusi plėtotis
be Prancūzijos pasirašytų įsipareigojimų dėl prieigos prie
egzistuojančių elektrinių gaminamos branduolinės energi
jos, kurios kiekis gali siekti iki maždaug 25 proc. EDF
produkcijos. Joks alternatyvus tiekėjas nebūtų galėjęs
turėti tokio paties masto gamybos priemonių per tokį
trumpą laikotarpį kaip istorinis operatorius. Papildomas
Prancūzijos įsipareigojimas dėl reguliuojamos prieigos
prie egzistuojančių elektrinių gaminamos branduolinės
energijos kainų įšaldymo iki tol, kol įsigalios dekretas,
kuriuo nustatomas šių kainų apskaičiavimo metodas, ir,
vadinasi, numatomas sumažinimas realiais dydžiais,
turėtų paspartinti šį judėjimą konkurencingesnės rinkos
link. Kadangi kalbama apie vėlesnį laikotarpį, kaip buvo
nurodyta už konkurenciją ir energetiką atsakingų Komi
sijos narių 2009 m. rugsėjo 15 d. rašte, techninės prie
monės, numatytos šiai reguliuojamai rinkai, būtų
lemtingos daugeliu atžvilgių. Nuo šiol galima numatyti,
kad priemonė, pagal kurią bus nustatytas apskaičiavimo
metodas reguliuojamos prieigos kainų nustatymui, bus
pateiktas Komisijai projekto stadijoje, kad jis būtų iš
anksto patvirtintas. Šiuo atžvilgiu Komisija pirmiausia
patikrins, ar atitinkamas metodas yra objektyvus, ar jis
remiasi bendrai pripažintais ir nustatytais apskaitos prin
cipais ir leidžia nustatyti kainas, padedančias vystyti
veiksmingą konkurenciją rinkoje.

(167) Komisija mano, kad reforma, pradėta Įstatymu Nr. 2010-

1488, turės palankų poveikį Europos vidaus rinkai, nes ji
palanki naujų konkurentų atėjimui ir leidžia išlaikyti tuos,
kurie joje jau veikia. Reguliuojama prieiga prie egzistuo
jančių elektrinių gaminamos branduolinės energijos,
kurios riba yra nemaža ir siekia 100 TWh, turėtų prisi
dėti, kartu su laipsnišku rinkų Europos Sąjungos viduje
susiejimu ir tarpusavio ryšių vystymu, prie konkurencijos,
lemiančios poveikį kainoms Prancūzijoje ir kitose vals
tybėse narėse, plėtotės.

C 398/29

prekybai taip, kad prieštarautų bendram interesui pagal SESV
107 straipsnio 3 dalies c punktą, su sąlyga, kad būtų laikomasi
1–4 straipsniuose nustatytų sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pagalba, kurią Prancūzija teikė stambiems ir vidutiniams varto
tojams, jiems taikydama reguliuojamus elektros energijos
pardavimo tarifus (vadinamuosius „žaliuosius“ ir „geltonuosius“
tarifus) ir reguliuojamus laikinus prisitaikymo prie rinkos tarifus,
yra suderinama su 2 straipsnyje nustatytomis vidaus rinkos
sąlygomis.

2 straipsnis
Prancūzija taiko reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių
elektrinių gaminamos branduolinės energijos priemonę, kurios
tikslas – įpareigoti įmonę „Electricité de France“ iki 2025 m.
gruodžio 31 d. savo konkurentams elektros energijos mažmeni
nėje rinkoje parduoti dalį (ne daugiau kaip 100 TWh) savo
pagamintos branduolinės elektros energijos reguliuojama kaina.
Reguliuojamos prieigos prie egzistuojančių elektrinių gami
namos branduolinės energijos kaina yra iš naujo nagrinėjama
kiekvienais metais ir atspindi ekonomines elektros energijos
gamybos sąlygas tol, kol ši priemonė galioja. Reguliuojamos
prieigos prie egzistuojančių elektrinių gaminamos branduolinės
energijos kainų lygis negali viršyti 42 EUR/MWh ir nekinta tol,
kol įsigalioja priemonė, kuria nustatomas jos apskaičiavimo
metodas. Ši priemonė pateikiama Komisijai projekto etapu,
kad būtų iš anksto patvirtinta.

Prancūzija nutraukia visą valstybės pagalbą, teikiamą stambiems
ir vidutiniams vartotojams taikant reguliuojamus laikinus prisi
taikymo prie rinkos tarifus, ir netaiko panašių priemonių.

(168) Apibendrinant galima pasakyti, kad nauda elektros ener

gijos tiekimo rinkai, kurios sėkmingas liberalizavimas yra
vienas iš Sąjungos vidaus rinkos prioritetų, atsveria
neigiamą poveikį konkurencijai ir valstybių narių tarpu
savio prekybai, tačiau jis yra nedidelis, atsižvelgiant į ne
itin selektyvų priemonės, įvardytos 101–106 ir 139–140
konstatuojamosiose dalyse, pobūdį. Dėl to valstybės
pagalba, įtvirtinta standartiniuose ir grįžimo tarifuose,
nekenkia prekybai taip, kad pakenktų Sąjungos bendram
interesui, ir dėl to atitinka kriterijų, numatytą SESV 107
straipsnio 3 dalies c punkte.

IX. IŠVADOS
Komisija konstatuoja, kad Prancūzija neteisėtai teikė nagrinėtą
pagalbą ir taip pažeidė SESV 108 straipsnio 3 dalį. Vis dėlto
atsižvelgiant į tai, kad ši pagalba buvo pereinamojo pobūdžio,
susijusi su elektros energijos rinkos Prancūzijoje liberalizavimu,
ir į tai, kad ji teikiama kartu įsipareigojus vykdyti nuodugnią
konkurencijos sąlygų Prancūzijos elektros energijos tiekimo
rinkoje reformą, Komisija mano, kad ji nekenkė ir nekenkia

Sprendimai, kuriuos Prancūzija priims po 2012 m. vasaros dėl
elektros energijos pardavimo reguliuojamų tarifų, leis laipsniškai
sumažinti, palyginti su 2012 m., ir vėliau – kiekvienais metais,
palyginti su ankstesniaisiais, skirtumą tarp sąnaudų sumos ir
reguliuojamo tarifo.

Prancūzija nutraukia visą valstybės pagalbą, kylančią iš reguliuo
jamų elektros energijos pardavimo tarifų stambiems ir viduti
niams vartotojams, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. ir
netaiko panašių priemonių.

3 straipsnis
Prancūzija per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą
informuoja Komisiją apie priimtas ar numatytas priemones, kad
šio sprendimo būtų laikomasi.
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4 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 12 d.
Komisijos vardu
Joaquín ALMUNIA

Pirmininko pavaduotojas
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V
(Nuomonės)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS KOMISIJA
Kvietimas teikti paraiškas EAC/S01/13. 2007–2013 m. programa „Veiklus jaunimas“
(2012/C 398/06)
ĮŽANGA

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimu Nr. 1719/2006/EB (1), nustatančiu 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (toliau – prog
rama „Veiklus jaunimas“). Išsamias šio kvietimo teikti paraiškas sąlygas galima rasti programai „Veiklus
jaunimas“ (2007–2013 m.) skirtame programos vadove, paskelbtame Europos svetainėje (žr. VIII punktą).
Programos vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis.
I. Tikslai ir prioritetai
Sprendime, kuriuo nustatoma programa „Veiklus jaunimas“, įvardyti šie bendri tikslai:
— skatinti aktyvų jaunimo pilietiškumą apskritai, ypatingą dėmesį skirti jaunimo, kaip europiečių, pilietiš
kumui,
— ugdyti jaunimo solidarumo jausmą ir skatinti toleranciją, ypač tam, kad būtų sutvirtinta socialinė
Europos Sąjungos sanglauda,
— skatinti įvairių šalių jaunimo tarpusavio supratimą,
— prisidėti prie paramos sistemų, kuriomis remiama jaunimo veikla, kokybės gerinimo ir pilietinės visuo
menės organizacijų jaunimo reikalų srityje veiksnumo didinimo,
— skatinti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje.
Šie bendrieji tikslai įgyvendinami projektų lygmeniu, atsižvelgiant į toliau nurodytus nuolatinius prioritetus:
— Europos pilietybė,
— jaunimo dalyvavimas,
— kultūrų įvairovė,
— mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas į veiklą.
Be minėtų nuolatinių prioritetų, gali būti nustatyti metiniai programos „Veiklus jaunimas“ prioritetai, kurie
būtų paskelbti Komisijos, vykdomosios tarnybos ir nacionalinių tarnybų svetainėse.
2013 m. metiniai prioritetai yra tokie:
— projektai, susiję su Europos piliečių metais ir apimantys veiklą, susijusią su visuomenės informavimu apie
ES pilietybę ir su ja susijusias teises,
(1) OL L 327, 2006 11 24, p. 30.
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— projektai, skirti skatinti jaunimą dalyvauti 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose ir būti veikliais ir
informuotais piliečiais,
— projektai, skirti jaunimo nedarbo problemoms spręsti ir nedirbančių jaunuolių judumui ir aktyviam
dalyvavimui visuomenės gyvenime skatinti,
— projektai, kuriais siekiama spręsti skurdo bei atskirties problemas, informuoti jaunuolius apie šias prob
lemas ir paraginti juos imtis jas spręsti, kuriant labiau integruotą visuomenę. Todėl ypatingas dėmesys
bus skiriamas projektams, kuriais skatinama jaunuolių, kilusių iš migrantų šeimų, neįgalių jaunuolių ir
(tose šalyse, kuriose tai svarbu) romų jaunuolių integracija,
— projektai, skirti jaunimo iniciatyvumui, kūrybingumui, verslumui ir įsidarbinimo galimybėms skatinti
(visų pirma jaunimo iniciatyvomis),
— projektai, kuriais skatinama sveika gyvensena, visų pirma tokios sveiko gyvenimo būdo, socialinės
įtraukties ir aktyvaus jaunimo dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimo priemonės, kaip veikla
lauke ir mėgėjų sportas.
II. Programos „Veiklus jaunimas“ struktūra
Siekiant nustatytų tikslų yra numatyti penki programos „Veiklus jaunimas“ veiksmai.
Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su parama šiems veiksmams ir priemonėms:
1 veiksmas. „Jaunimas Europai“
— 1.1 priemonė. Jaunimo mainai (iki 15 mėnesių). Jaunimo mainai suteikia galimybę skirtingų šalių jaunimo
grupėms susitikti ir susipažinti su šių šalių kultūra. Šios grupės drauge rengia jaunimo mainus abi šalis
dominančia tema.
— 1.2 priemonė. „Jaunimo iniciatyvos“ (3–18 mėnesių). Jaunimo iniciatyvomis remiami vietos, regioniniu ar
nacionaliniu lygmeniu parengti grupių projektai. Jomis taip pat remiamas panašių projektų, vykdomų
įvairiose šalyse, įtraukimas į tinklą, kad būtų sustiprintas šių projektų europinis pobūdis, o jaunimas –
paskatintas bendradarbiauti ir dalytis patirtimi.
— 1.3 priemonė. „Jaunimo demokratijos projektai“ (3–18 mėnesių). Jaunimo demokratijos projektais
remiamas jaunimo dalyvavimas vietos, regioninių ar nacionalinių bendruomenių bei tarptautiniame
demokratiniame gyvenime.
2 veiksmas. „Europos savanoriškoji tarnyba“
Šiuo veiksmu remiamas jaunimo dalyvavimas įvairių rūšių savanoriškoje veikloje Europos Sąjungoje ir kitose
šalyse. Pagal šį veiksmą pavieniai jaunuoliai arba jų grupės dalyvauja nemokamoje savanoriškoje veikloje,
kuria nesiekiama pelno (iki 24 mėnesių).
3 veiksmas. „Pasaulio jaunimas“
— 3.1 priemonė. „Bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis“ (iki 15 mėnesių). Šiuo
veiksmu remiami projektai su kaimyninėmis šalimis partnerėmis, visų pirma jaunimo mainai, mokymo ir
tinklų kūrimo projektai.
4 veiksmas. „Jaunimo rėmimo sistemos“
— 4.3 priemonė. „Jaunimo sektoriuje ir jaunimo organizacijose dirbančių asmenų mokymas ir tinklų kūri
mas“ (3–18 mėnesių). Šiuo veiksmu visų pirma skatinama dalytis patirtimi, žiniomis bei gerąja patirtimi
ir remiama veikla, padedanti kurti patvarius ir kokybiškus projektus, partnerystę ir tinklus.
5 veiksmas. „Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje rėmimas“
— 5.1 priemonė. „Jaunimo ir už jaunimo reikalų politiką atsakingų asmenų susitikimai“ (3–9 mėnesiai). Šia
priemone remiamas bendradarbiavimas, seminarai ir struktūrinis jaunimo, jaunimo sektoriuje dirbančių
asmenų ir už jaunimo reikalų politiką atsakingų asmenų dialogas.
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III. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Paraiškas teikia:
— ne pelno arba nevyriausybinės organizacijos,
— vietos arba regiono viešosios įstaigos,
— neformalios jaunimo grupės,
— jaunimo srityje veikiančios Europos lygmens įstaigos,
— tarptautinės ne pelno organizacijos,
— pelno siekiančios organizacijos, organizuojančios jaunimo, sporto arba kultūrinius renginius.
Pareiškėjai turi būti teisėtai įsisteigę vienoje iš programos šalių arba vienoje iš kaimyninių šalių partnerių
Rytų partnerystės šalyse arba Vakarų Balkanuose.
Tačiau kai kurie programos veiksmai skirti siauresniam projektų rengėjų ratui. Todėl Programos vadove
nurodyti konkretūs reikalavimai, keliami projektų rengėjams, teikiantiems su kiekvienu veiksmu ir (arba)
priemone susijusias paraiškas.
IV. Reikalavimus atitinkančios šalys
Programoje gali dalyvauti šios šalys:
a) ES valstybės narės;
b) ELPA valstybės, kurios yra EEE narės, pagal EEE susitarimo nuostatas (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija);
c) šalys kandidatės, besinaudojančios pasirengimo narystei strategija, vadovaujantis šių šalių dalyvavimo
Europos Sąjungos programose bendraisiais principais ir bendrosiomis sąlygomis bei tvarka, nustatytais
su šiomis šalimis sudarytuose pagrindų susitarimuose (Turkija ir Kroatija);
d) Šveicarija;
e) trečiosios šalys, pasirašiusios su Europos Sąjunga jaunimo srities susitarimus.
Tačiau kai kurie programos veiksmai skirti siauresniam projektų rengėjų ratui. Todėl Programos vadove
nurodyti konkretūs reikalavimai, keliami šalims, teikiančioms su kiekvienu veiksmu ir (arba) priemone
susijusias paraiškas.
V. Finansavimo skyrimo kriterijai
i) 1.1, 1.2, 3.1 ir 4.3 priemonės bei 2 veiksmas:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (30 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (50 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas (20 %);
ii) 1.3 priemonė:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (30 %),
— temos kokybė (20 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (30 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas ir skaičius (20 %);
iii) 5.1 priemonė:
— ar paraiška atitinka programos tikslus ir prioritetus (20 %),
— ar paraiška atitinka ES jaunimo politikos tikslus (20 %),
— pasiūlytų projektų ir metodų kokybė (40 %),
— dalyvių ir rėmėjų aprašymas ir skaičius (20 %).
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VI. Biudžetas ir trukmė
2007–2013 m. programai skiriamas bendras 885 mln. EUR biudžetas. Metinį biudžetą savo sprendimu
tvirtina biudžeto valdymo institucija.
Šiems veiksmams ir priemonėms 2013 m. numatytas biudžetas
1.1 priemonė

Jaunimo mainai

39 691 270

1.2 priemonė

Jaunimo iniciatyvos

14 794 500

1.3 priemonė

Jaunimo demokratijos projektai

9 151 000

2 veiksmas

Europos savanoriškoji tarnyba

70 156 580

3.1 priemonė

Bendradarbiavimas su kaimyninėmis
Europos Sąjungos šalimis

14 082 560

4.3 priemonė

Jaunimo sektoriuje ir jaunimo organi
zacijose dirbančių asmenų mokymas
ir tinklų kūrimas

21 749 750

5.1 priemonė

Jaunimo ir už jaunimo reikalų poli
tiką atsakingų asmenų susitikimai

9 539 340

VII. Paraiškų teikimo terminai
Paraiška turi būti pateikta iki projekto pradžios dienos. Nacionalinei agentūrai pateiktiems projektams
numatyti trys paraiškų pateikimo terminai per metus:
Projektų pradžios laikotarpis

Paraiškos teikimo terminas

Gegužės 1 d.–spalio 31 d.

Vasario 1 d.

Rugpjūčio 1 d.–sausio 31 d.

Gegužės 1 d.

Sausio 1 d.–birželio 30 d.

Spalio 1 d.

Vykdomajai agentūrai pateiktiems projektams numatyti trys paraiškų teikimo terminai per metus:
Projektų pradžios laikotarpis

Paraiškos teikimo terminas

Rugpjūčio 1 d.–gruodžio 31 d.

Vasario 1 d.

Gruodžio 1 d.–balandžio 30 d.

Birželio 3 d.

Kovo 1 d.–liepos 31 d.

Rugsėjo 3 d.

VIII. Kita informacija
Daugiau informacijos rasite programos „Veiklus jaunimas“ vadove šiose svetainėse:
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

EUROPOS KOMISIJA
Išankstinis pranešimas apie koncentraciją
(Byla COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)
Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka
(Tekstas svarbus EEE)

(2012/C 398/07)
1.
2012 m. gruodžio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo
pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Goldman Sachs Group, Inc.“ (toliau – „Goldman Sachs“,
JAV), „TPG Lundy Co L.P.“ (toliau – TPG, Kaimanų salos), visiškai kontroliuojama TPG fondų grupės („TPG
Funds“, JAV), ir „Barclays plc“ (toliau – „Barclays“, JK), pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų
reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Kew Green Holdings Limited“ (toliau – „Kew
Green“, JK) kontrolę.
2.

Įmonių verslo veikla:

— „Goldman Sachs“: pasaulinio masto investicinė bendrovė, teikianti įvairias paslaugas visame pasaulyje
diversifikuotai klientų bazei,
— TPG: pasaulinio masto investicinė bendrovė, teikianti įvairias paslaugas visame pasaulyje diversifikuotai
klientų bazei,
— „TPG Funds“: įvairius RPG kontroliuojamus fondus siejanti ir kartu valdanti fondų grupė,
— „Barclays“: didelė pasaulinio lygmens finansinių paslaugų teikėja, veikianti visuose bankininkystės sekto
riuose,
— „Kew Green“: nuosavybės teise valdo ir administruoja viešbučius Jungtinėje Karalystėje.
3.
Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti
taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.
Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms
pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nuro
dyta tvarka.
4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas
galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su
nuoroda COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).
(2) OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).
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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją
(Byla COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)
Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka
(Tekstas svarbus EEE)

(2012/C 398/08)
1.
2012 m. gruodžio 14 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo
pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Yazaki Europe Limited“ (toliau – YEL, JK), priklausanti „Yazaki
Corporation“ (toliau – YC, Japonija), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3
straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę įmonės „S-Y Systems Technology Europe GmbH“ (toliau –
„S-YST“, Vokietija) kontrolę. „S-YST“ šiuo metu bendrai kontroliuoja YC ir „Continental Automotive GmbH“.
2.
Susijusios įmonės, YEL ir „S-YST“, veikia automobilių elektros paskirstymo sistemų (laidynų) kūrimo ir
pardavimo srityje.
3.
Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti
taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.
Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms
pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nuro
dyta tvarka.
4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas
galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su
nuoroda COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).
(2) OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).

2012 12 22

2012 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 310 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

840 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

100 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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