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I
(Aktai, kuriuos skelbti privaloma)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 322/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti
įvežimo kainą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1),
ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos
derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato
kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines
importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo
priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės
importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta
šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir
kaimo plėtros reikalams

(1) OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais
pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299,
2002 11 1, p. 17).
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PRIEDAS
prie 2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo
vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

121,9
66,1
151,1
193,8
133,2

0707 00 05

052
068
204
220
999

173,6
152,0
115,9
230,6
168,0

0709 10 00

220
999

36,6
36,6

0709 90 70

052
204
999

190,8
176,4
183,6

0805 10 20

052
204
212
220
624
999

56,3
46,4
50,5
39,2
67,5
52,0

0805 20 10

204
624
999

87,1
84,0
85,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
400
464
624
662
999

59,6
97,6
84,9
56,0
87,7
49,9
72,6

0805 50 10

052
999

56,5
56,5

0808 10 80

400
404
508
512
524
528
720
999

107,9
96,3
80,2
95,5
56,8
76,5
51,1
80,6

0808 20 50

388
400
512
528
999

79,3
95,6
58,7
69,1
75,7

Standartinė importo vertė

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą
kilmę“.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 323/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 158-ajame
konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo
dalyvauti konkurse nuostatas
koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina
ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo
panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos,
ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti
konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis
kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos
gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2),
nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus
jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka
ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą
sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad
atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas
konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto,
kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo
kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB)
Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse
nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų
dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381,
2004 12 28, p. 25).
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PRIEDAS
prie 2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir
koncentruotą sviestą sumas 158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97
numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas
(EUR/100 kg)
Formulės

B

Su atsekamosiomis
medžiagomis

Be atsekamųjų
medžiagų

Su atsekamosiomis
medžiagomis

Be atsekamųjų
medžiagų

Sviestas ≥ 82 %

56

52

55,5

52

Sviestas < 82 %

54,5

50,8

—

49,75

Koncentruotas sviestas

67,5

63,5

67

63,5

26

22

Pridėjimo būdai

Didžiausias
pagalbos dydis

A

Grietinėlė

Perdirbimo
užstatas

Sviestas

62

—

61

—

Koncentruotas sviestas

74

—

74

—

Grietinėlė

—

—

29

—
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 324/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal
Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas
monės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu
nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo
numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti
neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti
perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,
(2)

kadangi:
(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis
kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos
gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2),
nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus
savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso
tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse,
gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma
mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės prie-

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
158-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB)
Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse
nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės
priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai
nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381,
2004 12 28, p. 25).
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PRIEDAS
prie 2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 158-ajame
konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti
konkurse nuostatas
(EUR/100 kg)
Formulės

A
Su atsekamosiomis
medžiagomis

Be atsekamųjų
medžiagų

Su atsekamosiomis
medžiagomis

Be atsekamųjų
medžiagų

Be tolesnio
perdirbimo

—

210

—

—

Koncentruotas

—

—

—

—

Be tolesnio
perdirbimo

—

73

—

—

Koncentruotas

—

—

—

—

Pridėjimo būdai

Mažiausia
pardavimo
kaina

Sviestas
≥ 82 %

Perdirbimo užstatas

B
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 325/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 330-ajame konkurso ture, vykdomame
Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(2)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau
nurodomą didžiausią pagalbos sumą ir atitinkamai nustatyti sunaudojimą garantuojančio užstato dydį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

kadangi:
(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB)
Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti
skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2),
nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį
konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma
didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne
mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama
neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas
sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

330-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB)
Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia
pagalbos suma ir sunaudojimą garantuojautis užstatas yra:
— didžiausia pagalbos suma:
— sunaudojimą garantuojautis
užstatas:

74 EUR/100 kg.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28,
p. 25).

66,6 EUR/100 kg,
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 326/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl 14-o individualans kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999
minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a
straipsnyje numatyta tvarka.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos
sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės
agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo
turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio
kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.
Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną
individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reitėtų neskirti konkurso
laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas
paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. vasario 22 d.,
14-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, laimėtojas
nėra skiriamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381,
2004 12 28, p. 25).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 327/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl konkurso 77-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio
konkurso nuostatas
nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo
kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su
pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto
pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių
pardavimu (2), 26 straipsnį intervencinės agentūros
parduoda tam tikrus savo saugomų nugriebto pieno
miltelių kiekius nuolatinio konkurso tvarka.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 30 straipsnį,
remiantis kiekvieno konkretaus turo paraiškomis, yra

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso
laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame
77-ajame konkurso ture, kurio galutinis paraiškų pateikimo
terminas baigėsi 2005 m. vasario 22 d., laimėtojas nėra
skiriamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu —
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381,
2004 12 28, p. 25).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 328/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl 13-ojo individualaus kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001
minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse
mali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties
vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a
straipsnyje numatyta tvarka.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

(3)

Išnagrinųus gautus pasiūlymus, reiketėj neskirti konkurso
laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

kadangi:
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
(1)

(2)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos
nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų
nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo
dalyvauti konkurse tvarka.
Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną
individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma mini-

1 straipsnis
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas
paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. vasario 22 d.,
13-ajame individualiajame kvietime dalyvauti konkurse laimėtojas nėra skiriamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28,
p. 25).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 329/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis tam tikrus orientacinius kiekius ir individualias ribas dėl bananų importo į Bendriją
licencijų išdavimo pagal A/B ir C tarifines kvotas antram 2005 m. ketvirčiui
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1892/2004 (3) sustabdžius
pereinamąsias bananų importo į Bendriją priemones dėl
Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos,
Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos
priėmimo, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos
operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo
2004 m. balandžio 30 d.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1),
ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

(1)

(2)

(3)

(4)

2001 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
896/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr.
404/93 dėl bananų importo į Bendriją (2) režimo taikymo
taisykles, 14 straipsnio 1 dalyje numatoma galimybė
importo licencijų išdavimo tikslais visiems trims pirmiesiems metų ketvirčiams nustatyti orientacinį kiekį,
išreikštą vienodu nustatytų kiekių procentu A/B ir C tarifinėms kvotoms, kaip tai numatyta Reglamento (EEB) Nr.
404/93 18 straipsnio 1 dalyje.

Susiję duomenys, iš vienos pusės, apie Bendrijoje 2004
m. parduotus bananų kiekius, ypač apie faktišką importą,
konkrečiai antro ketvirčio metu ir iš kitos pusės, apie
Bendrijos rinkos tiekimo ir suvartojimo perspektyvas
per tą patį antrą 2005 m. ketvirtį, leidžia nustatyti A/B
ir C tarifinių kvotų orientacinius kiekius, kas užtikrins
reikalingą tiekimą Bendrijoje bei prekybinių srautų tarp
gamybos ir prekybos sektorių tęstinumą.

Tų pačių duomenų pagrindu, remiantis Reglamento (EB)
Nr. 896/2001 14 straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti
maksimalų kiekį, kuriam kiekvienas operatorius gali
pateikti prašymą licencijai antram 2005 m. ketvirčiui.

Atsižvelgiant į tą faktą, kad šio reglamento sąlygos turi
būti pradėtos taikyti prieš prašymų licencijoms antram
2005 m. ketvirčiui pateikimo laikotarpį, šį reglamentą
reikia įgyvendinti nedelsiant.

(1) OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(2) OL L 126, 2001 5 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 838/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p.
52).

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 896/2001 14 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EEB) Nr. 404/93 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų tarifinių kvotų pagrindu nustatomas orientacinis išduodamų
bananų importo sertifikatų kiekis antram 2005 m. ketvirčiui
yra:

— 29 % nuo nustatytų kiekių tradiciniams ir netradiciniams
operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004
m. balandžio 30 d., pagal A/B tarifines kvotas,

— 29 % nuo nustatytų kiekių tradiciniams ir netradiciniams
operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004
m. balandžio 30 d., pagal C tarifinę kvotą.

2 straipsnis
Antram 2005 m. ketvirčiui Reglamento (EB) Nr. 896/2001
14 straipsnio 2 dalyje numatytas leistinas bananų importo sertifikatų paraiškų kiekis pagal Reglamento (EEB) Nr. 404/93
18 straipsnio 1 dalyje nustatytas tarifines kvotas yra:

a) 29 % nuo Reglamento (EB) Nr. 896/2001 4 ir 5 straipsniuose nustatyto ir pranešto atskaitos kiekio tradiciniams
operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004
m. balandžio 30 d., pagal A/B tarifines kvotas;
(3) OL L 328, 2004 10 30, p. 50.
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b) 29 % nuo Reglamento (EB) Nr. 896/2001 9 straipsnio
3 dalyje nustatyto ir pranešto kiekio netradiciniams operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004 m.
balandžio 30 d., pagal A/B tarifines kvotas;

d) 29 % nuo Reglamento (EB) Nr. 896/2001 9 straipsnio
3 dalyje nustatyto ir pranešto kiekio netradiciniams operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004 m.
balandžio 30 d., pagal C tarifinę kvotą.

c) 29 % nuo Reglamento (EB) Nr. 896/2001 4 ir 5 straipsniuose nustatyto ir pranešto atskaitos kiekio tradiciniams
operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje, kokia ji buvo 2004
m. balandžio 30 d., pagal C tarifinę kvotą;

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 330/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis tam tikrus orientacinius kiekius ir individualias ribas dėl papildomo bananų kiekio
importo į naująsias valstybes nares licencijų išdavimo antram 2005 m. ketvirčiui
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 896/2001 14 straipsnio 1
ir 2 dalyje numatoma galimybė importo licencijų išdavimo tikslais visiems trims pirmiesiems metų ketvirčiams
nustatyti orientacinius kiekius ir individualias maksimalias ribas.

(3)

Siekiant nustatyti orientacinius kiekius ir individualias
maksimalias ribas, kas užtikrins prekybinių srautų tarp
gamybos ir prekybos sektorių tęstinumą, reiktų taikyti
tokius pačius procentus, kokie nustatyti A/B ir C tarifinėms kvotoms, kaip tai numatyta Komisijos reglamente
(EB) Nr. 329/2005 (4).

(4)

Atsižvelgiant į tą faktą, kad šio reglamento sąlygos turi
būti pradėtos taikyti prieš prašymų licencijoms antram
2005 m. ketvirčiui pateikimo laikotarpį, šį reglamentą
reikia įgyvendinti nedelsiant.

(5)

Šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos operatoriams, įsisteigusiems Bendrijoje ir registruotiems pagal
Reglamento (EB) Nr. 1892/2004 5 ir 6 straipsnį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos,
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos
stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos,
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos
stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1),

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1892/2004 (2) buvo
priimtos pereinamojo laikotarpio priemonės, būtinos
siekiant palengvinti naujųjų valstybių narių perėjimą
nuo joms taikomos tvarkos iki jų įstojimo į ES prie
importo tvarkos, kuri taikoma pagal bendrą bananų
rinkos organizavimą 2005 m. Siekiant užtikrinti rinkos
aprūpinimą ypač naujose valstybėse narėse, tuo Reglamentu pereinamajam laikotarpiui buvo nustatytas papildomas kiekis importo tarifų kvotoms. Šis papildomas
kiekis turi būti valdomas naudojant 2001 m. gegužės 7
d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 896/2001, nustatančio
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 404/93 dėl bananų
importo į Bendriją (3), sukurtus mechanizmus ir priemones.

(1) OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(2) OL L 328, 2004 10 30, p. 50.
(3) OL L 126, 2001 5 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 838/2004 (OL L 127, 2004 4 29,
p. 52).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Remiantis papildomu kiekiu, nustatytu Reglamento (EB) Nr.
1892/2004 3 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr.
896/2001 14 straipsnio 1 dalyje nustatomas orientacinis išduodamų bananų importo sertifikatų kiekis antram 2005 m. ketvirčiui yra 29 % nuo nustatytų kiekių atitinkamai tradiciniams ir
netradiciniams operatoriams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr.
1892/2004 4 straipsnio 2 dalyje.
(4) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.
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2 straipsnis
Antram 2005 m. ketvirčiui Reglamento (EB) Nr. 896/2001
14 straipsnio 2 dalyje numatytas leistinas bananų importo sertifikatų paraiškų kiekis, pagal Reglamento (EB) Nr. 1892/2004
3 straipsnio 1 dalyje nustatytą papildomą kiekį, yra:
a) tradiciniam ūkio subjektui – 29 % konkretaus referencinio
kiekio, apie kurį pranešta pagal 5 straipsnio 5 dalį;

2005 2 26

b) netradiciniam ūkio subjektui – 29 % konkretaus paskyrimo,
apie kurį pranešta pagal 6 straipsnio 6 dalį.

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

2005 2 26

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 331/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 1255/1999 nurodytą pagalbą privačiam sviesto ir grietinėlės
saugojimui ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 nuostatų
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Kad iki minėtos datos nebūtų pateikta perdaug paraiškų,
laikotarpiui, kuris baigiasi 2005 m. liepos 1 d., reikia
nustatyti orientacinį kiekį ir pranešimo mechanizmą,
leidžiantį Bendrijai nustatyti, kada tas kiekis pasiekiamas.
Nustatant minėtą orientacinį kiekį, reikėtų atsižvelgti į
ankstesniais metais saugojimo sutartyse nurodytus
kiekius.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 29 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad į sandėlius turi būti įvežama nuo kovo
15 d. iki tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Dabartinė padėtis
sviesto rinkoje pateisina tai, kad 2005 m. sviesto ir grietinėlės saugojimo operacijos perkeliamos į kovo 1 d.
Todėl reikėtų nustatyti nuo to straipsnio leidžiančią
nukrypti nuostatą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų verslo vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

(2)

1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos
sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 34 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad pagalbos suma Reglamento (EB)
Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje numatytam privačiam saugojimui turi būti nustatoma kasmet.

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies
trečioje pastraipoje nurodyta, kad pagalbos dydis nustatomas atsižvelgiant į saugojimo išlaidas ir šviežio sviesto
ir sviesto iš atsargų kainų tikėtinas tendencijas.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje
nurodyta pagalba 2005 m. sudarytoms sutartims apskaičiuojama tonai sviesto arba sviesto ekvivalento remiantis šiais
elementais:

a) visoms sutartims:
(3)

Kalbant apie saugojimo išlaidas, ypač turi būti atsižvelgiama į minimų produktų įvežimo ir išvežimo išlaidas,
kasdienines saugojimo šaltuosiuose sandėliuose išlaidas ir
finansines saugojimo išlaidas.

— 17,92 eurų – fiksuotoms saugojimo išlaidoms,

— 0,33 eurų – kasdieninėms saugojimo šaltuosiuose sandėliuose pagal sutartį išlaidoms,
(4)

Kalbant apie kainų tikėtinas tendencijas, reikėtų atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 4 straipsnio
1 dalyje numatytą sviesto intervencinių kainų sumažinimą ir todėl tikėtiną šviežio sviesto bei sviesto iš atsargų
rinkos kainų sumažėjimą, o iki 2005 m. liepos 1 d.
pateiktų paraiškų sudaryti sutartis atžvilgiu turėtų būti
suteikta didesnė pagalba.

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381,
2004 12 28, p. 25).

— suma kiekvienai saugojimo sutarties dienai, apskaičiuota
remiantis 90 % sviesto intervencinės kainos, galiojančios
pirmąją saugojimo sutarties dieną, ir remiantis 2,25 %
metine palūkanų norma;

ir

b) 102,60 eurų sutartims, sudarytoms remiantis paraiškomis,
kurias intervencinė agentūra gavo iki 2005 m. liepos 1 d.

L 53/16

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2.
Intervencinė agentūra užregistruoja Reglamento (EB)
Nr. 2771/1999 30 straipsnio 1 dalyje nurodytų paraiškų sudaryti sutartį gavimo dieną, paraiškose nurodytus kiekius, sviesto
pagaminimo datas ir sviesto laikymo vietą.
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3.
Pastebėjusi, kad šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytose paraiškose pateikti kiekiai siekia 110 000 tonų, Komisija
sustabdo 1 straipsnio b dalies ir 2 dalies nuostatų taikymą.
2 straipsnis

Kiekvieną antradienį, ne vėliau kaip iki 12 val. (Briuselio laiku),
valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusią savaitę pateiktose paraiškose nurodytus kiekius. Jei Komisija pranešė valstybėms narėms, kad paraiškose nurodyti kiekiai siekia 80 000
tonų, valstybės narės kasdien iki 12 val. (Briuselio laiku) informuoja Komisiją apie kiekius, nurodytus praėjusios dienos paraiškose.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 29 straipsnio
1 dalies nuostatos, 2005 m. į sandėlius gali būti vežama nuo
kovo 1 d.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

2005 2 26
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 332/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl grąžinamųjų išmokų išmokėjimo už į Kroatiją eksportuojamus KN 0406 kodu klasifikuojamus
produktus, dėl kurių iki 2003 m. birželio 1 d. pateiktos paraiškos licencijoms gauti
(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2003 2 straipsniu
įvestas apribojimas turėtų būti taikomas tik licencijoms,
dėl kurių paraiškos buvo pateiktos po 2003 m. birželio
1 d.

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį ir 31 straipsnio
14 dalį,

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir
pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(1)

(2)

Siekiant užkirsti kelią prekybos srautų nukreipimui, 2003
m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
951/2003, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr.
174/1999, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl
pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto
grąžinamųjų išmokų, ir Reglamento (EB) Nr. 800/1999,
nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų
išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (2), 2 straipsniu buvo neleista išmokėti grąžinamųjų
išmokų pagal nuo 2003 m. birželio 1 d. eksportui į
Kroatiją naudojamas eksporto licencijas už KN 0406
kodu klasifikuojamus produktus, kai 7 langelyje nurodyta
kita paskirties vieta nei Kroatija.
Tai neturėtų turėti poveikio teisei į grąžinamąją išmoką
pagal eksporto licencijas, dėl kurių buvo pateiktos
paraiškos iki reglamento įsigaliojimo dienos.

1 straipsnis
Grąžinamosios išmokos už į Kroatiją eksportuojamus KN 0406
kodu klasifikuojamus produktus pagal licencijas, dėl kurių
paraiškos pateiktos iki 2003 m. birželio 1 d., kai 7 langelyje
nurodyta kita paskirties vieta nei Kroatija ir kurie priklauso I
paskirties zonai, kaip nustatyta Komisijos reglamento Nr.
174/1999 (3) 15 straipsnio 3 dalyje, turi būti išmokėtos.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 133, 2003 5 29, p. 82. Reglamentas, panaikintas Reglamentu
(EB) Nr. 1948/2003 (OL L 287, 2003 11 5, p. 13).

(3) OL L 20, 1999 1 27, p. 8.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 333/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių
rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį,
nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta tuo pačiu metu ir ta
pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų
nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi
būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir
ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio
2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka
turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.
1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl
eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2),
leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus,
nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio
1 dalies c punkte (3). Ši tikslinamoji suma turi būti
apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95
1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už
produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1
straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą
taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 78.
(2) OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12,
p. 16).
(3) OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 (OL L 158, 2003 6 27,
p. 1).
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PRIEDAS
prie 2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai
už grūdus
(EUR/t)
Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis
3

1-as laikotarpis
4

2-as laikotarpis
5

3-as laikotarpis
6

4-as laikotarpis
7

5-as laikotarpis
8

6-as laikotarpis
9

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400
1001 90 91 9000

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

—
—

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

—

—

—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

—
—

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

—

—

—

1004 00 00 9200
1004 00 00 9400

—
C03

—
0

—
– 0,46

—
– 0,92

—
– 0,92

—
—

—
—

—
—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000
1007 00 90 9000

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

—
—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
C01

—
0

—
– 0,63

—
– 1,26

—
– 1,26

—
—

—
—

—
—

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

—

—

—

1101 00 15 9150
1101 00 15 9170

C01
C01

0
0

– 0,54
– 0,50

– 1,09
– 1,00

– 1,09
– 1,00

—
—

—
—

—
—

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

—

—

—

1101 00 15 9190
1101 00 90 9000

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

—

—

—

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

—
—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

—

—

—

1103 11 10 9400
1103 11 10 9900

A00
—

0
—

0
—

0
—

0
—

—
—

—
—

—
—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

—

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.
Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).
C01: Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją,
Lichtenšteiną ir Šveicariją.
C02: Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas,
Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.
C03: Visos trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 334/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems
Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose
(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento
(EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB)
Nr. 3072/95 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto
grąžinamosioms išmokoms.

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir
ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

(4)

Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje yra
apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti
apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

kadangi:

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač
į jo 13 straipsnio 3 dalies,

(1)

(2)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio
produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos
finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos
žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų
skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal
Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų
išmokų dydžiui.
Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų
operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir
siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti
su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius
pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų,
numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose
programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo
veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir
ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 78.
(2) OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL
L 62, 2002 3 5, p. 27).
(3) OL L 288, 1974 10 25, p. 1.
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PRIEDAS
prie 2005 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių
sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose,
(EUR/t)
Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,00

1102 20 10 9400

48,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366,
1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

L 53/22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2005 2 26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 335/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 218/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą,
importo licencijų išdavimo
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 218/2005, atidarantį česnako autonominę tarifų kvotą
ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai
pagal Reglamento (EB) Nr. 218/2005 4 straipsnio 1 dalį, ir
kurioms gauti valstybės narės 2005 m. vasario 22 d. Komisijai
pateikė paraiškas, išduodamos iki 2,985 % prašomo kiekio.
2.
Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal
Reglamento (EB) Nr. 218/2005 4 straipsnio 1 dalį, ir kurioms
gauti valstybės narės 2005 m. vasario 22 d. Komisijai pateikė
paraiškas, išduodamos iki 0,741 % prašomo kiekio.

kadangi:

Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti,
pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal
Reglamento (EB) Nr. 218/2005 4 straipsnio 1 dalį, viršija
kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti
nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 28 d.
Jis taikomas iki 2005 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir
kaimo plėtros reikalams

(1) OL L 39, 2005 2 11, p. 5.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 336/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 220/2005 atidarytą
autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2005 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 220/2005, atidarantį konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6
straipsnio 3 dalį,
kadangi:
Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti,
pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal
Reglamento (EB) Nr. 220/2005 4 straipsnio 1 dalį, viršija
kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti
nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

1.
Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai
pagal Reglamento (EB) Nr. 220/2005 4 straipsnio 1 dalį ir
kurioms gauti valstybės narės 2005 m. vasario 22 d. Komisijai
pateikė paraiškas, išduodamos iki 7,853 % prašomo kiekio.
2.
Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal
Reglamento (EB) Nr. 220/2005 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms
gauti valstybės narės 2005 m. vasario 22 d. Komisijai pateikė
paraiškas, išduodamos iki 9,615 % prašomo kiekio.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 28 d.
Jis taikomas iki 2005 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir
kaimo plėtros reikalams

(1) OL L 39, 2005 2 11, p. 11.

L 53/24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2005 2 26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 337/2005
2005 m. vasario 25 d.
sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos
organizavimo (1),

(2)

Paskutinis valstybių narių, kuriose intervencija yra sustabdyta, sąrašas buvo paskelbtas Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1487/2004 (3). Šį sąrašą reikėtų patikslinti atsižvelgiant į naujas rinkos kainas, apie kurias pranešė Italija,
Čekijos Respublika, Vokietija, Slovėnija ir Vengrija pagal
Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 8 straipsnio nuostatas.
Dėl aiškumo reikėtų tą sąrašą pakeisti ir Reglamentą (EB)
Nr. 1487/2004 panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto
ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,
kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 2 straipsnyje numatyta,
jog pastebėjusi, kad valstybėje narėje dvi savaites iš eilės
rinkos kaina sudaro mažiau kaip 92 % intervencinės
kainos arba yra lygi intervencinei kainai ar sudaro
daugiau kaip 92 % minėtos kainos, Komisija atitinkamai
pradeda arba sustabdo supirkimą toje valstybėje narėje.

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje numatytas sviesto supirkimas sustabdomas Belgijoje, Danijoje, Čekijos
Respublikoje, Kipre, Vengrijoje ir Maltoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
2 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1487/2004 panaikinamas.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29,
2004 2 3, p. 6).
(2) OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1932/2004 (OL L 333,
2004 11 9, p. 4).

(3) OL L 273, 2004 8 21, p. 11.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 338/2005
2005 m. vasario 25 d.
nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai
kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Taikant pirmiau nurodytus kriterijus dabartinei padėčiai
ryžių rinkoje, reikėtų nustatyti didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką, kurios dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į
jo 14 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

2032/2004 (2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr.
pradėtas
konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.
584/75 (3),

Komisijos reglamento (EEB) Nr.
5 straipsnyje
numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus
Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio
2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti nustatyti
didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką. Pastarąją nustatant visų pirma privaloma atsižvelgti į Reglamento (EB)
Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus. Konkurso laimėtojais skelbiami visi konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus didžiausiai eksporto
grąžinamajai išmokai arba yra už ją mažesnis.

1 straipsnis
Remiantis 2005 m. vasario 21–24 d. pagal Reglamente (EB)
Nr. 2032/2004 numatytą konkursą pateiktomis paraiškomis,
yra nustatoma didžiausia grąžinamoji išmoka už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis –
60,00 eurai už toną.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 96.
(2) OL L 353, 2004 11 27, p. 6.
(3) OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1,
p. 18).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 339/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B
tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą
(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EEB) Nr. 2692/89
2 ir 3 straipsniuose išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios subsidijos.

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į
jo 5 straipsnio 3 dalį,

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentą
(EEB) Nr. 2692/89, nustatantį išsamias ryžių gabenimo į
Reunioną taisykles (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

1 straipsnis

kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2033/2004 (3) pradėtas
konkursas dėl subsidijos už ryžių gabenimą į Reuniono
salą.

Pasiūlymai, pateikti 2005 m. vasario 21 d. iki 24 d. pagal
Reglamente (EB) Nr. 2033/2004 numatytą konkursą dėl subsidijos už KN kodu 1006 20 98 klasifikuojamų lukštentų ilgagrūdžių B ryžių gabenimą į Reuniono salą, yra nesvarstomi.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 9 straipsnyje numatyta,
kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 96.
(2) OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13,
p. 8).
(3) OL L 353, 2004 11 27, p. 9.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2005
2005 m. vasario 25 d.
dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių
eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003
14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į
jo 14 straipsnio 3 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

kadangi:

1 straipsnis
2031/2004 (2)

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr.
yra
pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios
išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje
numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus
Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio
2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti
konkurso laimėtojo.

Pagal pasiūlymus, pateiktus 2005 m. vasario 21 d. iki 24 d. dėl
visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A
ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB)
Nr. 2031/2004 numatytą didžiausios grąžinamosios išmokos
konkursą, laimėtojas nėra skiriamas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 96.
(2) OL L 353, 2004 11 27, p. 3.
(3) OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Regulamentu (EB) Nr 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1,
p. 18).
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 341/2005
2005 m. vasario 25 d.
iš dalies keičiantis Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1432/94 ir (EB) Nr. 1458/2003 dėl maksimalaus
kiekio, kurį apima kiaulienos importo licencijų paraiškos
(2)

Šių dviejų importo kvotų naudojimas pastaraisiais metais
nebuvo aktyvus, ir tai, kad maksimalus kiekis, nustatytas
paraiškai dėl licencijos, yra palyginti mažas, galėjo būti
varžantis veiksnys. Siekiant palengvinti prekybą kiauliena
pagal tas dvi importo kvotas, reikėtų padidinti tą maksimalų kiekį.

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 774/94, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines aukštos
kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir
meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantį
tokių kvotų administravimą (2), ypač į jo 7 straipsnį,

(3)

Todėl reikėtų iš dalies atitinkamai pakeisti Reglamentus
(EB) Nr. 1432/94 ir (EB) Nr. 1458/2003.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, pateiktų CXL sąraše, parengtame
užbaigus derybas dėl GATT XXIV 6 straipsnio, įgyvendinimo (3),
ypač į jo 1 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1),
ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:
(1)

1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr.
1432/94 (4), nustatančiu išsamias importo priemonių,
numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines kiaulienos ir tam
tikrų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame jų
administravimą, taikymo kiaulienos sektoriuje taisykles
ir 2003 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 1458/2003, atidarančiu tarifines kvotas kiaulienos
sektoriuje ir numatančiame jų administravimą (5), buvo
atidarytos importo kvotos kiaulienai ir nustatytos tikslios
sąlygos, reglamentuojančios prekybininkų galimybes pasinaudoti tomis kvotomis.

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1432/94 3 straipsnio b punkte „10 %“
dydis keičiamas „20 %“.
2 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1458/2003 4 straipsnio b punkte „10 %“
dydis keičiamas „20 %“.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas licencijoms, dėl kurių pateikiamos paraiškos nuo
2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 25 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1365/2000 (OL L 156, 2000 6 29,
p. 5).
(2) OL L 91, 1994 4 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2198/95 (OL L 221, 1995 9 19,
p. 3).
(3) OL L 146, 1996 6 20, p. 1.
(4) OL L 156, 1994 6 23, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2083/2004 (OL L 360,
2004 12 7, p. 12).
(5) OL L 208, 2003 8 19, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 2083/2004.
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II
(Aktai, kurių skelbti neprivaloma)

KOMISIJA

KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. kovo 16 d.
dėl valstybės pagalbos, kurią Italija išmokėjo laivybos kompanijoms Adriatica, Caremar, Siremar,
Saremar ir Toremar (Tirrenia grupė)
(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 470)
(tik tekstas italų kalba yra autentiškas)
(Tekstas svarbus EEE)

(2005/163/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

vadovaudamasi pirmiau minėtais straipsniais, paprašiusi suinteresuotų šalių pateikti savo pastabas (1),

kadangi:

I. PROCEDŪRA
(1)

Atsižvelgdama į daugybę skundų, Komisija nusprendė inicijuoti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje
nustatytą procedūrą dėl pagalbos, išmokėtos šešioms Tirrenia grupės kompanijoms, tai yra Tirrenia
di Navigazione, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar ir Toremar. Ši pagalba subsidijų forma tiesiogiai
išmokama kiekvienai iš minėtųjų nurodytos grupės kompanijų, finansuojant jūrų transporto
paslaugas, kurias šios kompanijos teikia pagal šešias sutartis, sudarytas su valstybe 1991 m. Šiomis
sutartimis siekiama užtikrinti jūrų transporto paslaugų teikimą, kurių didžiąją dalį sudaro paslaugos
tarp kontinentinės Italijos ir Sicilijos, Sardinijos bei kitų mažųjų Italijos salų.

(2)

1999 m. rugpjūčio 6 d. laišku Komisija pranešė Italijai apie savo sprendimą inicijuoti minėtąją
procedūrą. 1999 m. rugsėjo 28 d. laišku Italijos institucijos pateikė savo pastabas dėl šio sprendimo.

(1) OL C 306, 1999 10 23, p. 2.
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(3)

Paskelbus sprendimą Oficialiajame leidinyje (2), daugelis privačių operatorių, teikiančių jūrų transporto
paslaugas ir konkuruojančių su Tirrenia grupės kompanijomis, pateikė savo pastabas Komisijai. Šios
pastabos buvo išsiųstos Italijos institucijoms, kad pastarosios galėtų pareikšti savo nuomonę.

(4)

1999 m. spalio 18 d. Italija pareiškė ieškinį Teisingumo Teismui dėl sprendimo inicijuoti minėtąją
procedūrą dalies, numatančios pagalbos skyrimo sustabdymą anuliavimo (3). Be to, kompanijos
Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar ir Toremar Pirmosios instancijos teismui
pareiškė ieškinį dėl minėtojo sprendimo anuliavimo pagal Sutarties 230 straipsnio 4 dalį (4).

(5)

Tyrimo etape Italijos institucijos paprašė Tirrenia grupės bylą išskaidyti, kad pirmiausia būtų galima
priimti galutinį sprendimą dėl kompanijos Tirrenia di Navigazione. Šis prašymas buvo motyvuotas
Italijos institucijų noru privatizuoti grupę, pradedant kompanija Tirrenia di Navigazione, bei jų ketinimu paspartinti procesą pastarosios atžvilgiu.

(6)

Atsiliepdama į šį prašymą, Komisija nurodė, kad nors kompanija Tirrenia di Navigazione buvo grupės
lyderė grupės finansinės ir komercinės strategijos srityje, visos šešios grupei priklausančios kompanijos buvo juridiškai nepriklausomos ir veikė atskiruose geografiniuose rinkos segmentuose, kuriems
būdinga įvairaus lygio konkurencija tiek su privačiais Italijos operatoriais, tiek su operatoriais iš kitų
valstybių narių. Be to, Komisija pastebėjo, kad subsidijos, kurias Italijos institucijos išmokėjo pagal 1
konstatuojamąją dalį, buvo apskaičiuotos, siekiant padengti grynąjį veiklos nuostolį, patirtą maršrutuose, kuriuos aptarnavo kiekviena iš minėtųjų kompanijų, ir kad jos buvo išmokėtos toms kompanijoms tiesiogiai, apeinant Tirrenia di Navigazione. Kitas pagalbos dalis, t. y. investicinę pagalbą ir
mokestinio pobūdžio pagalbą, kurioms taikoma pirmiau nurodyta procedūra, reikėjo atskirai išanalizuoti pagal kiekvieną grupės kompaniją. Dėl to, nusprendusi patenkinti Italijos institucijų prašymą,
Komisija priėmė Sprendimą 2001/851/EB (5) sustabdyti procedūrą, inicijuotą dėl pagalbos, skirtos
kompanijai Tirrenia di Navigazione.

(7)

Šis sprendimas taikomas pagalbai, kurią Italija skyrė kitoms penkioms grupės Tirrenia kompanijoms
(toliau – „regioninės kompanijos“). 2001–2003 m. vykusiuose įvairiuose dvišaliuose susitikimuose
Italijos institucijos pateikė informaciją apie kiekvieną iš beveik 50 maršrutų, kuriuos aptarnavo
minėtosios penkios regioninės kompanijos, apibūdinančią konkrečias atitinkamų rinkų savybes, valstybinėms kompanijoms priklausančio transporto tendenciją, visas veikiančias privačias kompanijas,
konkuruojančias su valstybinėmis kompanijomis, ir visus kiekvienai iš minėtų kompanijų skirtos
valstybės pagalbos sumos pokyčius (dokumentų registracijos numeriai A/13408/04, A/13409/04,
A/12951/04, A/13326/04, A/13330/04, A/13350/04, A/13346/04 ir A/13356/04.

(8)

Be to, 2003 m. sausio, vasario ir rugsėjo mėn. kelios ieškinį pateikusios kompanijos, tai yra tam tikri
privatūs operatoriai, konkuruojantys su Caremar regionine kompanija Neapolio įlankoje, išsiuntė
Komisijai papildomą informaciją, apimančią naujus duomenis, į kuriuos reikėtų atsižvelgti tyrimo
procedūros metu. Italijos institucijos buvo paragintos pateikti savo pastabas šiais klausimais. 2003 m.
spalio 20 d. įvyko dvišalis susitikimas, po kurio Italijos institucijos prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus
dėl kelių greitojo jūrų transporto kelių Neapolio įlankoje. Šie įsipareigojimai buvo įforminti 2003 m.
spalio 29 d. laišku (501 nuoroda), kurį Komisija gavo 2003 m. spalio 31 d. (A/33506), ir patvirtinti
2004 m. vasario 17 d. laišku (A/13405/04). Italijos institucijos papildomą informaciją apie Adriatica
kompaniją išsiuntė Komisijai 2004 m. vasario 23 d. faksu (registracijos numeris A/13970/04).

(2) Žr. 1 išnašą.
(3) Nagrinėjama byla C-400/99 dėl ginčo objekto. 2001 m. spalio 9 d. Teismo sprendimu (ECR I-7303) buvo atmestas
Komisijos priešieškinis dėl Italijos ieškinio paskelbimo nepriimtinu.
(4) Nagrinėjama byla T-246/99.
(5) OL L 318, 2001 12 4, p. 9.
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II. IŠSAMUS PAGALBOS PRIEMONIŲ APIBŪDINIMAS

Atitinkamos rinkos
(9)

Adriatica teikė šias tarptautines jūrų transporto paslaugas:
i) centrinėje ir žemutinėje Adrijos jūros dalyje:
— Ancona/Durrës (Albanija),
— Bari/Durrës,
— Ancona/Split (Kroatija),
— Ancona/Bar (Jugoslavija);
ii) aukštutinėje Adrijos jūros dalyje (Istrian pakrantė), tarp Italijos uostų Trieste, Grado ir Lignano bei
tarp Kroatijos uostų Piran, Porec, Rovinj ir Brijuni.
Iki 2000 m. Adriatica eksploatavo ir kitus tarptautinius maršrutus, tai yra:
— Trieste/Durrës (Albanija),
— Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras (Graikija).

(10)

Tuo pat metu Adriatica vykdo tik vietinį jūrų kabotažą į Tremiti salas iš Italijos žemyne esančių uostų
Ortona, Vasto, Termoli, Vieste ir Manfredonia.

(11)

Galiausiai, Adriatica teikia krovinių gabenimo paslaugas į Siciliją ir iš jos šiais kabotažo maršrutais:
— Ravena/Katanija,
— Venecija/Katanija,
— Livorno/Katanija (6),
— Genuja/Termini Imerese (7).

(12)

Kompanijos Adriatica keleivinio transporto didžioji dalis yra sutelkta tarptautiniuose jūrų keliuose
centrinėje ir žemutinėje Adrijos jūros dalyse, ypač kabotažo keliuose su Albanija (49 % viso kompanijos transporto) ir Tremiti archipelago salomis (8). Kalbant apie krovinių vežimą, daugiau kaip 90 %
visų Adriatica krovinių vežimo paslaugų sudaro paslaugos į Siciliją ir tarptautinės paslaugos centrinėje
bei žemutinėje Adrijos jūros dalyse (67 % visų kompanijos krovininių vežimo paslaugų) (9).

(13)

Adriatica patiria nevienodo lygio konkurenciją jos eksploatuojamuose maršrutuose. Pavyzdžiui, centinėje ir žemutinėje Adrijos jūros dalyse kiti jūrų transporto operatoriai eksploatuoja tik du tarptautinius maršrutus, tai yra:
— Bari/Durrës (Albanija), kurį ištisus metus aptarnauja kiti du Bendrijos jūrų transporto operatoriai,
— Ancona/Split (Kroatija), kurį aptarnauja dar trys jūrų transporto operatoriai, įskaitant Bendrijos jūrų
transporto operatorių, teikiantį paslaugas tik sezono įkarštyje.
Kita vertus, reguliarias paslaugas į Graikiją iš uostų Brindisi ir Bari, kurias kompanija Adriatica teikė iki
2000 m., vykdė ir daugelis kitų jūrų transporto operatorių, įskaitant Bendrijos jūrų transporto
operatorius.

(6) Tirrenia di Navigazione paslaugos 2001 m. vasario 1 d. buvo perduotos kompanijai Adriatica.
(7) Žr. 2 išnašą.
(8) Iš 596 943 keleivių, kuriems 2000 m. Adriatica suteikė susisiekimo paslaugas, 397 146 keliavo maršrutais po vidurio
ir žemutinę Adrijos jūros dalį (334 639 iš jų – tarp Italijos ir Albanijos) ir 161 024 – vandens keliais, jungiančiais su
Tremiti archipelagu.
(9) Iš 779 223 linijinių metrų krovinių, kuriuos 2000 m. vežė kompanija Adriatica, 306 124 buvo vežami centrinėje ir
žemutinėje Adrijos jūros dalyse esančiais maršrutais (iš kurių 235 542 – tarp Italijos ir Albanijos) ir 473 099 – jūrų
keliais su Sicilija.
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Kabotažo su Italijos salomis rinkoje kompanija Adriatica konkuruoja su kitais Italijos jūrų transporto
operatoriais, teikiančiais paslaugas į daugelį Tremiti archipelago salų. Tačiau šie kiti jūrų transporto
operatoriai teikia paslaugas ne ištisus metus, nes beveik visam ne sezono laikotarpiui jos sustabdo
konkurencinių paslaugų teikimą. Krovinių kabotažo su Sicilija rinkoje kompanija Adriatica konkuruoja
su kitas Italijos jūrų transporto operatoriais dviejuose maršrutuose, tai yra Genuja/Termini Imerese (10) ir
Ravena/Katanija.
Saremar

(15)

Saremar vykdo kabotažą tik su salomis, esančiomis į šiaurės rytus ir pietvakarius nuo Sardinijos bei
maršrutu Santa Teresa di Gallura/Bonifacio tarp Sardinijos ir Korsikos.

(16)

Šiuose maršrutuose, kurių dalį taip pat eksploatuoja Bendrijos konkurentai, Saremar iš viso priklauso
64 % dalis keleivių vežimo rinkoje ir 70 % dalis krovinių vežimo rinkoje.

(17)

Išskyrus Korsikos/Sardinijos maršrutą, kiti šios kompanijos aptarnaujami maršrutai yra gana trumpi,
vidutiniškai penkių jūrmylių ilgio. Dėl šios priežasties ir dėl vienos dienos kelionių šie jūrų maršrutai
skiriasi nuo priemiestinio transporto sistemų, kurių paskirtis – aprūpinti kaimyninių salų gyventojus
transportu ir prekėmis (11). Ypatingas šios rinkos pobūdis taip pat priklauso nuo vietinių geografinių ir
meteorologinių sąlygų jūroje, dėl kurių tenka naudoti tam tikrus laivus, netinkančius kitoms laivybos
rūšims.

(18)

Saremar konkuruoja su kitais Italijos operatoriais, teikiančiais paslaugas trijuose iš keturių šios kompanijos aptarnaujamų maršrutų, įskaitant maršrutą Sardinija/Korsika.
Toremar

(19)

Toremar vykdo jūrų kabotažą tik tarp kontinento ir Toskanos salų (Elba, Gorgona, Capraia, Pianosa ir
Giglio). Didžiąją dalį šios kompanijos teikiamų paslaugų sudaro vietinių paslaugų tinklas, kurių
teikimo dažnumas ir tvarkaraščiai atitinka salų gyventojų aprūpinimo prekėmis ir judrumo poreikius.
Toremar teikiamų paslaugų tinklas yra panašus į priemiestinio vietinio transporto paslaugų tinklą (12).

(20)

Dviejuose iš šešių maršrutų, kuriuos eksploatuoja Toremar, paslaugas ištisus metus teikia ir kiti Italijos
jūrų transporto operatoriai.
Siremar

(21)

Siremar eksploatuoja vietinius jūrų kelius tarp Sicilijos uostų ir mažųjų salų (Aeolian, Pelagian, Egadi,
Ustica ir Pantelleria), supančių Siciliją. Tik jūrų keliai su Aeolian salų archipelagu į šiaurę nuo Sicilijos
tęsiasi iki pusiasalio (Neapolis). Tai vietinis jūrų kelių tinklas; paprastai trumpos kelionės, paslaugų
teikimo dažnumas ir tvarkaraštis iš esmės tenkina salų gyventojų judrumo poreikius.

(22)

Jūrų keliuose, jungiančiuose su Aeolian salų archipelagu ir Egadi salomis, Siremar konkuruoja su
privačiais Italijos jūrų transporto operatoriais.

(23)

Aeolian salose yra 12 000 nuolatinių gyventojų, iš kurių 9 000 gyvena pagrindinėje Lipari saloje. Šios
salos aptarnaujamos penkiais jūrų keliais, kuriuose paslaugas teikia Siremar iš Sicilijos uosto Milazzo.
Paslaugos teikiamos ištisus metus mišriais (keleiviniais/krovininiais) laivais ir greituoju keleiviniu
transportu. Vienas Italijos jūrų transporto operatorius konkuruoja su Siremar keturiuose iš penkių
maršrutų mišriais vidutinio pajėgumo laivais, o kitas konkuruojantis operatorius teikia greitojo transporto paslaugas trimis maršrutais ne sezono metu ir keturiais – sezono įkarštyje.

(10) Šis maršrutas prilyginamas Genujos/Palermo maršrutui, kurį aptarnauja konkurentai, kadangi Palermo ir Termini
Imerese uostai, skiriami vos kelių kilometrų, laikomi galinčiais pakeisti vienas kitą.
(11) Keturiais reguliariais maršrutais, kuriuos aptarnauja ši kompanija, nuo 6:00 iki 22:00 plaukiama vidutiniškai vieną
kartą.
(12) Kiekvienu aptarnaujamu maršrutu nuo 6:00 iki 22:00 iš visų uostų per valandą išplaukiama vidutiniškai po vieną
kartą.
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(24)

Siremar teikia paslaugas ištisus metus į tris Egadi archipelago salas į šiaurės vakarus nuo Sicilijos iš
Sicilijos uosto Trapani vienu mišriu (keleiviniu/krovininiu) laivu ir dviem greitaisiais keleiviniais laivais.
Šioje rinkoje veikia du privatūs Italijos jūrų transporto operatoriai; pirmasis teikia tik krovinių vežimo
paslaugas, o antrasis – greitojo keleivinio transporto paslaugas.

(25)

Siremar nekonkuruoja su jokiais privačiais jūrų transporto operatoriais jos aptarnaujamuose maršrutuose iš Palermo ir Agrigento uostų. Taigi, Siremar yra vienintelis vežėjas, kuris tenkina minėtųjų salų
gyventojų judrumo poreikius.

Caremar
(26)

Caremar teikia vietinio jūrų transporto paslaugas tarp kontinentinių uostų (Neapolio, Sorrento ir
Pozzuoli), esančių Neapolio įlankoje bei Parthenopean salų (Capri, Ischia, Procida) ir tarp kontinentinių
uostų Formia bei Anzio (Lazio) bei mažųjų salų Ponza bei Ventotene. Šios kompanijos teikiamos
paslaugos iš esmės tenkina vietinės bendruomenės judrumo poreikius.

(27)

Neapolio įlankoje Caremar konkuruoja su kitais privačiais Italijos jūrų transporto operatoriais maršrutuose Kapris/Neapolis, Kapris/Sorrento, Ischia/Neapolis ir Procida/Neapolis.

(28)

Paslaugas į Ponza ir Ventotene salas, kurias Caremar aptarnauja ištisus metus mišriais keleiviniais/krovininiais laivais, ši kompanija teikia be jokios konkurencijos. Tačiau ji susiduria su greitojo transporto
paslaugas teikiančio privataus jūrų transporto operatoriaus konkurencija maršrutuose Ponza/Formia ir
Ventotene/Formia.

(29)

Caremar aptarnaujamas maršrutų tinklas paslaugų teikimo dažnumu ir tvarkaraščiu, ypač Neapolio
įlankoje, taip pat galima prilyginti priemiestinio transporto tinklui.

Subsidijos, išmokėtos pagal įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas
Teisinė sistema
(30)

Vadovaujantis 1974 m. gruodžio 20 d. Įstatymo Nr. 684 dėl valstybei svarbių laivybos paslaugų
restruktūrizavimo (Įstatymas Nr. 684/1974) 8 straipsniu, jūrų susisiekimas su didžiosiomis ir mažosiomis salomis turi atitikti atitinkamų regionų, ypač Mezzogiorno, ekonominės ir socialinės plėtros
reikalavimus. Šiuo tikslu minėtasis įstatymas numato išmokėti subsidijas jūrų transporto operatoriams, kuriems patikėta teikti tokias paslaugas pagal viešųjų paslaugų sutartis, sudarytas 20 metų.

(31)

1989 m. gegužės 5 d. Įstatymo Nr. 160 dėl 1989 m. kovo 4 d. Dekreto – įstatymo Nr. 77 dėl skubių
nuostatų, susijusių su jūrų transportu ir koncesijomis, pakeitimo ir pripažinimo įstatymu (Įstatymas
Nr. 160/1989), 9 straipsnyje nustatyta, kad maršrutus, kurie turi būti aptarnaujami, ir paslaugų
dažnumą, kurį reikia užtikrinti, nustato valdžios institucijos, atsižvelgdamos į specialius pasiūlymus,
gautus iš kompanijų, kurioms taikomos koncesijos, ir kurios tuo tikslu kas penkerius metus privalo
pateikti paslaugų planą.

(32)

Vadovaujantis 1975 m. gegužės 19 d. Įstatymu Nr. 169 dėl vietinių pašto ir komercinių laivybos
paslaugų reorganizavimo (Įstatymas Nr. 169/1975), kompanijos, kurioms taikomos koncesijos, taip
pat privalo vykdyti korespondencijos ir pašto siuntų gabenimo paslaugas, kaip papildomą veiklą, bei
teikti tik vietines komercines paslaugas.
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(33)

1979 m. birželio 1 d. Prezidento dekretas Nr. 501, įgyvendinantis Įstatymą Nr. 684/1974, interpretuojamą ir iš dalies pakeistą 1977 m. birželio 23 d. Įstatymu Nr. 373 dėl valstybei svarbių laivybos
paslaugų restruktūrizavimo (Dekretas Nr. 501/1979), apibrėžia įvairius elementus (pajamų ir išlaidų),
naudojamus skaičiuojant subsidiją, išmokamą kompanijoms, kurioms taikomos koncesijos, ir nustato,
kad išvykimo bei atvykimo laikas kiekviename iš pirmiau išvardytų kompanijų aptarnaujamų maršrutų turi būti patvirtintas ministerijos dekretu. Prezidento dekrete reikalaujama, kad koncesininkai
naudotų ne daugiau kaip 18 metų senumo laivus ir būtų jų savininkais, nebent ministerija tiesiogiai
atsisakytų taikyti šį reikalavimą. Šis apribojimas, reikalaujantis, kad kompanijas, kurioms taikomos
koncesijos, reguliariai atnaujint savo laivyną, yra minėtosioms laivybos kompanijoms taikomas
specialus įpareigojimas. Be to, naudojami laivai turi būti individualiai priskirti kiekvienam viešųjų
paslaugų maršrutui. 40 straipsnis įpareigoja teikti įprastines paslaugas ir įgalioja Prekybinės laivybos
ministrą organizuoti papildomų paslaugų teikimą, tenkinant nenumatytus visuomenei svarbius poreikius arba transporto reikmes.

(34)

1986 m. gruodžio 5 d. Įstatyme Nr. 856 dėl valstybinio laivyno (grupė Finmare) restruktūrizavimo
taisyklių ir privačiam laivynui taikytinų priemonių (Įstatymas Nr. 856/1986) nustatyta, kad kainos
turi būti nustatomos ministro dekretu, atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus iš kompanijų, kurioms
taikomos koncesijos. Eiliniams keleiviams ir rezidentams bei migruojantiems darbuotojams taikomos
kainos yra skirtingos, o dviejų pastarųjų kategorijų keleiviai naudojasi lengvatiniais tarifais.

Viešųjų paslaugų sutartys
(35)

1991 m. liepos mėn. Italijos valstybė sudarė identiškas sutartis su kiekviena iš minėtųjų penkių
regioninių kompanijų, priklausančių grupei Tirrenia. Šių sutarčių 2 straipsnis nustato, kad jos
taikomos atgaline data nuo 1989 m. sausio 1 d. ir galioja 20 metų iki 2008 m. gruodžio 31 d.
Tačiau šiose sutartyje numatyta, kad ekonominiai santykiai 1989, 1990 ir 1991 m. turi būti nustatyti
ad hoc priemonėmis, kurios nepriskiriamos šio sprendimo taikymo sričiai.

(36)

Vadovaujantis pirmiau nurodytų sutarčių 3 straipsniu, metinės subsidijos dydis nustatomas pagal
prašymą, kurį kompanija pateikia kiekvienų finansinių metų vasario mėnesį. Pateiktą prašymą toliau
svarsto ministerijos. Jis tvirtinamas gegužės mėnesį ministerijos dekretu. Metinė subsidija skirta padėti
kompanijai padengti nuostolius, kuriuos ji patiria dėl skirtumo tarp veiklos išlaidų ir pajamų. 5
straipsnyje išsamiai apibūdinami ekonominiai parametrai, naudojami skaičiuojant įvairius išlaidų
elementus, pagal kuriuos nustatoma subsidijos suma, vadovaujantis Prezidento dekretu Nr. 501/1979.

Penkerių metų planai
(37)

Viešųjų paslaugų sutarčių 1 straipsnyje yra numatyti penkerių metų planai, apimantys maršrutus ir
uostus, kuriuos reikia aptarnauti, atitinkamiems jūrų keliams priskirtų laivų rūšis ir talpa, paslaugų
teikimo dažnumas ir nustatytos kainos, įskaitant subsidijuojamas kainas, ypač tas, kurios taikomos
salos regionų gyventojams.

(38)

Pirmasis penkerių metų (1990–1994 m.) planas buvo patvirtintas 1990 m. gegužės 29 d. ministerijos
dekretu ir taikomas atgaline data nuo 1990 m. sausio 1 d. Maršrutai ir dažnumas, numatyti antrajame plane, kuris apima 1995–1999 m. laikotarpį, patvirtintame 1996 m. gegužės 14 d. dekretu, iš
esmės nepasikeitė.

(39)

Trečiasis planas (2000–2004 m.), pateiktas Italijos institucijoms 1999 m. rugsėjo mėn., dar nepatvirtintas. Kol jis bus priimtas, 2000 m. kovo 8 d. dekretu grupės Tirrenia kompanijoms buvo
nurodyta toliau teikti Įstatymo Nr. 160/1989 9 straipsnyje nustatytas paslaugas, naudojant laivus,
kuriuos jos turėjo 1999 m. gruodžio 31 d.
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Metinė balansuojanti subsidija
(40)

Minėtose sutartyse buvo numatyta tokia metinės balansuojančios subsidijos išmokėjimo tvarka:
pradinė išankstinė suma išmokama kiekvienų metų kovo mėn., yra lygi 70 % praėjusiais metais
išmokėtos subsidijos. Antroji suma, kuri išmokama birželio mėn., sudaro 20 % subsidijos. Skirtumas
tarp išmokėtų sumų ir einamųjų metų veiklos išlaidų bei pajamų trūkumo sudaro likutį, kuris
išmokamas metų pabaigoje. Kompanija, gavusi sumą, didesnę už suteiktų paslaugų grynąją kainą
(pajamos minus nuostoliai), skirtumą turi grąžinti per 15 dienų nuo balanso patvirtinimo.

(41)

Metinė subsidija lygi sukauptam grynajam nuostoliui iš paslaugų, numatytų penkerių metų plane, prie
kurio reikia pridėti kintamą sumą, atitinkančią kapitalo investicijų grąžą. Grynasis veiklos nuostolis
skaičiuojamas kaip skirtumas tarp sukauptų nuostolių, paprastai patiriamų žiemą, ir apskaitytų
pajamų, kurios daugiausia uždirbamos vasarą.

(42)

Italijos institucijų pateikta informacija apie kapitalo investicijų grąžą rodo, kad kaip procentinė tokio
kapitalo dalis, įvairiais metais ji yra nevienoda ir svyruoja nuo 12,5 % 1992 m. iki 5,1 % 2000 m.
pagal tų metų rinkos kainas.

(43)

Subsidijos sumos, išmokėtos grupės Tirrenia regioninėms kompanijoms pagal 1991 m. viešųjų
paslaugų sutartis, pokyčiai (13):

ADRIATICA
(milijonais ITL)

(B) VEIKLOS
PAJAMOS

(C) GRYNASIS
NUOSTOLIS
(sukaupti nuostoliai minus
sukauptos
pajamos) (A – B)

KAPITALO
INVESTICIJŲ
GRĄŽA

METINĖS SUBSIDIJOS SUMA

METAI

(A) VEIKLOS
IŠLAIDOS

1992

– 127 018

64 772

– 62 772

8 258

70 504

1993

– 124 191

79 716

– 44 475

10 615

55 090

1994

– 158 533

80 324

– 78 209

7 819

86 028

1995

– 166 334

95 114

– 71 220

9 304

80 524

1996

– 170 095

95 422

– 74 673

7 935

82 608

1997

– 174 331

94 995

– 79 336

5 788

85 124

1998

– 175 809

114 210

– 61 599

5 271

66 870

1999

– 151 109

126 403

– 24 706

3 646

28 352

2000

– 137 255

109 786

– 27 469

4 377

31 846

2001

– 183 820

155 616

– 28 204

6 147

34 351

Didelius metinės subsidijos sumos pokyčius (paskutinė skiltis) galima paaiškinti grynųjų veiklos
išlaidų svyravimais (C skiltis) tarptautiniuose jūrų keliuose su Albanija, Jugoslavija ir Kroatija, kuriuose
paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl politinės padėties Balkanuose. Grynosios veiklos išlaidos ir
metinės subsidijos poreikis jūrų kabotažui aukštutinėje Adrijos jūros dalyje ir su Tremiti archipelagu
1992–2001 m. apskritai išliko stabilūs. Be to, 1999 m. pabaigoje sustabdytas paslaugų teikimas į
Graikiją labai sumažino veiklos išlaidas, o tuo pačiu ir balansuojančios subsidijos dydį.
(13) Duomenys paimti iš PricewaterhouseCoopers tyrimo Valutazione dei criteri di predisposizione dei conti economici gestionali per
linea e stagionalità relativi agli esercizi 1992-1999, papildyto Italijos institucijų pateiktais 2000 ir 2001 m. duomenimis.
Tyrime pateikiamos grupės Tirrenia kompanijų analitinės sąskaitos ir veiklos išlaidų bei pajamų įvertinimas pagal
kiekvieną maršrutą.
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SAREMAR
(milijonais ITL)
(C) GRYNASIS
NUOSTOLIS
(sukaupti nuostoliai minus
sukauptos
pajamos) (A – B)

KAPITALO
INVESTICIJŲ
GRĄŽA

METINĖS SUBSIDIJOS SUMA

– 26 055,0

1 342,0

27 397,0

8 365,0

– 27 573,0

2 641,0

30 214,0

– 35 295,2

9 383,8

– 25 911,4

1 606,2

27 517,6

1995

– 34 605,7

11 396,6

– 23 209,1

1 781,6

24 990,7

1996

– 34 972,8

11 533,5

– 23 439,3

1 560,4

24 999,7

1997

– 36 653,4

11 746,7

– 24 906,7

1 172,8

26 079,5

1998

– 39 602,0

11 744,0

– 27 858,0

973,0

28 831,0

1999

– 40 218,8

12 425,6

– 27 793,2

738,8

28 532,0

2000

– 36 300,0

12 652,0

– 23 648,0

828,0

24 476,0

2001

– 31 105,6

12 487,0

– 17 649,5

1 094,9

18 725,1

METAI

(A) VEIKLOS
IŠLAIDOS

(B) VEIKLOS
PAJAMOS

1992

– 33 519,0

7 464,0

1993

– 35 938,0

1994

Palyginti stabili metinė subsidija (paskutinė skiltis) atspindi rinkos, kurioje veikia Saremar, pobūdį, t. y.
rinkos, kuri tenkina salos bendruomenių judrumo poreikius. Kompanijos teikiamų paslaugų
dažnumas ir tvarkaraščiai nuo viešųjų paslaugų sutarties įsigaliojimo (14) iš esmės nepasikeitė ir beveik
nepakito per visus nurodytus metus.

TOREMAR
(milijonais ITL)
(C) GRYNASIS
NUOSTOLIS
(sukaupti nuostoliai minus
sukauptos
pajamos) (A – B)

KAPITALO
INVESTICIJŲ
GRĄŽA

METINĖS SUBSIDIJOS SUMA

– 16 105,0

1 367,0

17 472,0

30 750,0

– 14 157,0

2 145,0

16 302,0

– 47 696,6

32 759,0

– 14 937,0

1 312,1

16 249,1

1995

– 47 900,0

32 000,0

– 15 900,0

1 400,0

17 300,0

1996

– 50 516,1

32 483,3

– 18 032,8

1 285,0

19 317,8

1997

– 48 900,0

31 200,0

– 17 700,0

900,0

18 600,0

1998

– 50 801,0

29 996,0

– 20 805,0

718,0

21 523,0

1999

– 47 840,1

32 362,0

– 15 478,1

588,1

16 066,2

2000

– 45 675,0

34 577,0

– 11 098,0

1 993,0

13 091,0

2001

– 44 903,1

35 573,5

– 9 329,6

3 033,5

12 363,2

METAI

(A) VEIKLOS
IŠLAIDOS

(B) VEIKLOS
PAJAMOS

1992

– 43 511,0

27 406,0

1993

– 44 907,0

1994

(14) 1992 m. Saremar iš viso įvykdė 18 000 kelionių keturiais savo aptarnaujamais maršrutais. 2000 m. kelionių skaičius
siekė apie 20 000.
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Toremar veikia tik vietinėje rinkoje, ir tuo galima paaiškinti gana stabilią metinę subsidiją per nurodytus metus (paskutinė skiltis). Kalbant apie paslaugų teikimo dažnumą ir tvarkaraščius, 2000 m. šios
kompanijos suteiktos paslaugos buvo tokios pat, kaip 1992 m. (15), ir per metus nepasikeitė, nepaisant sezoninių paklausos svyravimų.
SIREMAR
(milijonais ITL)

METAI

(A) VEIKLOS
IŠLAIDOS

(B) VEIKLOS
PAJAMOS

(C) GRYNASIS
NUOSTOLIS
(sukaupti nuostoliai minus
sukauptos
pajamos) (A – B)

1992

– 79 543,0

26 903,0

– 52 640,0

2 874,0

55 514,0

1993

– 75 845,0

30 444,0

– 45 401,0

5 334,0

50 735,0

1994

– 78 549,7

32 845,7

– 45 704,0

3 336,0

49 040,0

1995

– 80 947,5

33 847,0

– 47 100,5

4 363,7

51 464,2

1996

– 85 934,6

32 724,0

– 53 210,6

3 888,4

57 099,0

1997

– 97 536,9

35 203,2

– 62 333,4

3 155,1

65 488,5

1998

– 106 563,1

37 244,8

– 69 318,3

2 599,3

71 917,6

1999

– 110 611,1

40 274,2

– 70 336,9

2 211,2

72 548,1

2000

– 102 881,0

43 335,0

– 59 546,0

3 940,0

63 486,0

2001

– 106 490,0

47 314,4

– 59 175,6

4 249,9

63 425,5

KAPITALO
INVESTICIJŲ
GRĄŽA

METINĖS SUBSIDIJOS SUMA

Siremar paslaugos savo pobūdžiu panašios į Saremar ir Toremar teikiamas paslaugas: pasiūla išliko
stabili nuo viešųjų paslaugų sutarties įsigaliojimo (16). Sezoniniai svyravimai jai neturėjo beveik jokio
poveikio.
Šios kompanijos patirtas dideles veiklos išlaidas, pareikalavusias didelės metinės subsidijos, galima
paaiškinti visų pirma jos aptarnaujamų maršrutų skaičiumi (18 reguliarių maršrutų), tenkinant už
Sicilijos esančių 14 salų gyventojų judrumo poreikius. Šis didelis reguliarių paslaugų skaičius reiškia,
kad pagrindinės veiklos išlaidos (personalo, kuro, techninio aptarnavimo ir kt.) yra susijusios su
garantuojamu dideliu skaičiumi kelionių, kurias ši kompanija vykdo kiekvienais metais (17).
CAREMAR
(milijonais ITL)
KAPITALO
INVESTICIJŲ
GRĄŽA

METINĖS SUBSIDIJOS SUMA

METAI

(A) VEIKLOS
IŠLAIDOS

(B) VEIKLOS
PAJAMOS

(C) GRYNASIS
NUOSTOLIS
(sukaupti nuostoliai minus
sukauptos
pajamos) (A – B)

1992

– 59 987,0

20 543,0

– 39 444,0

26,0

39 470,0

1993

– 63 737,0

22 810,0

– 40 927,0

1 538,0

42 465,0

1994

– 69 365,7

25 470,0

– 43 894,8

1 690,0

45 584,8

1995

– 71 389,6

24 519,9

– 46 869,7

2 173,2

49 042,9

1996

– 71 404,3

26 613,7

– 44 790,6

1 867,4

46 658,0

1997

– 73 752,0

30 420,0

– 43 332,0

1 516,9

44 848,9

1998

– 77 143,0

31 920,0

– 45 223,0

1 287,0

46 510,0

1999

– 74 172,0

30 896,5

– 43 275,5

986,6

44 262,3

2000

– 70 114,0

32 594,0

– 37 520,0

2 291,0

39 818,0

2001

– 68 316,8

33 377,9

– 34 938,9

3 366,5

38 305,4

(15) 2000 m. kompanija iš viso įvykdė 9 097 kelionių savo tinklo maršrutais, palyginti su 8 300 kelionių 1992 m.
(16) 2000 m. Siremar iš viso įvykdė 11 910 kelionių įvairiais jos aptarnaujamais maršrutais; 1992 m. – 11 919.
(17) 2000 m. kompanija iš viso įvykdė 11 900 kelionių 18 reguliarių maršrutų (1992 m. – 11 700).
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Toks metinės subsidijos stabilumas priklauso nuo kompanijos Caremar teikiamų paslaugų tinklo
pobūdžio; nuo sutarties su valstybe įsigaliojimo dienos šios paslaugos iš esmės nepasikeitė (18).

Kompanijos patirtos didelės veiklos išlaidos, kurias atspindi metinės kompensacijos suma, yra susijusios su dideliu skaičiumi jos aptarnaujamų maršrutų (11) ir paslaugų teikimo dažnumu.

Investicijos, numatytos penkerių metų planuose ir verslo plane
(44)

Penkerių metų planuose nurodomi maršrutai, kuriuos reikia aptarnauti, jų aptarnavimo dažnumas,
taip pat sumos, kurias kompanijos, kurioms taikomos koncesijos, ketina investuoti per aptariamą
laikotarpį, atitinkamų maršrutų aptarnavimui užtikrinti. Šiame tyrime Komisija siekė konkrečiai
nustatyti, kaip buvo atsižvelgta į laivų įsigijimo ir nusidėvėjimo išlaidas, skaičiuojant metinę subsidiją.

(45)

Komisija taip pat norėjo patikrinti, ar 1999 m. kovo mėn. patvirtintame 1999–2002 m. verslo plane
numatytose grupės Tirrenia kompanijų papildomose investicijose buvo koks nors pagalbos elementas.
Minėtojo plano pagrindiniai tikslai:

— padėti grupės kompanijoms prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų Italijos kabotažo rinkoje dėl jos
liberalizavimo (1999 m. sausio 1 d.) ir pasiruošti su valstybe sudarytų sutarčių galiojimo pabaigai
2008 m.,

— sumažinti išlaidas paslaugoms, kurios teikiamos pagal pirmiau nurodytas sutartis,

— palaikyti grupės plėtrą ir kuo geriau išnaudoti turimus išteklius,

— sudaryti sąlygas grupės bendrovių privatizacijai.

(46)

Verslo plane nurodomi būtinų investicijų į viešųjų paslaugų sutartyse numatytas paslaugas ir naudotinų seniems laivams uždaryti bei kitiems laivams perduoti grupėje, pasikeitimai, taip pat naujos
investicijos, lygios 700 milijardų ITL sumai.

Lengvatinės mokesčių sąlygos
(47)

1995 m. spalio 26 d. Dekretu – įstatymu Nr. 504 buvo įvesti lengvatiniai mokesčių susitarimai dėl
alyvos, kurią laivai naudoja kaip kurą. Pagal minėtojo Dekreto 63 straipsnio 3 dalį laivuose naudojamiems tepalams taikomi sumažint akcizai.

(48)

Savo sprendime inicijuoti pirmiau apibūdintą procedūrą Komisija išreiškė tam tikras abejones dėl šios
mokesčių lengvatos taikymo būdo laivams, pristatytiems į Italijos uostus remontui. Komisija norėjo
dar kartą įsitikinti, ar ši priemonė nediskriminuoja kitų jūrų laivų operatorių, kurių laivai buvo
atsidūrę tokioj pat padėtyje.

(18) 2000 m. kompanija įvykdė 12 872 kelionių 12 maršrutų (1992 m. – 15 650).
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III. SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASTABOS

Grupės Tirrenia kompanijų pastabos
(49)

1999 m. lapkričio 22 d. laiške grupės Tirrenia kompanijos pateikė savo pastabas dėl sprendimo
inicijuoti procedūrą. Pirmiausia kompanijos užginčijo nuomonę, kad kompensaciją, išmokėtą pagal
sutartis, pasirašytas su valstybe, galima vadinti „nauja pagalba“, tuo pačiu ir sprendimo inicijuoti
formalią tyrimo procedūrą teisėtumą. Jos konkrečiai tvirtina, kad Komisija gerokai anksčiau buvo
informuota apie viešųjų paslaugų kompensavimo susitarimų egzistavimą ir niekada jiems neprieštaravo. Be to, kompanijos teigia, kad valstybinėms kompanijoms metinė kompensacija buvo išmokėta
atsižvelgiant į poreikį ir proporcingai būtinumui padengti papildomas grynąsias išlaidas viešųjų
paslaugų įsipareigojimams. Dėl to Tirrenia daro išvadą, kad toks išmokėjimas netrukdo konkurencijai
su kitais rinkos operatoriais.

(50)

Tuo pat metu, vadovaujantis Sutarties 230 straipsnio 4 dalimi (19), Tirrenia di Navigazione ir grupės
Tirrenia regioninės kompanijos iškėlė Pirmosios instancijos teisme šiuo metu nagrinėjamą bylą prieš
Komisijos sprendimą inicijuoti minėtąją procedūrą.

Privačių operatorių pastabos
(51)

Įvairūs privatūs operatoriai, konkuruojantys daugelyje maršrutų, kuriuos aptarnauja kompanijos
Caremar, Saremar ir Toremar, pateikė Komisijai savo pastabas. Jas galima apibendrinti taip:

— grupės Tirrenia kompanijos vykdo agresyvią komercinę politiką tuose maršrutuose, kuriuose veikia
su jomis konkuruojantys privatūs operatoriai, vykdydama keliones dempingo kainomis, taikydama
nuolaidas ir atidėto mokėjimo sistemas, ir kurios vienintelis galimas paaiškinimas yra šių kompanijų gaunama valstybės pagalba,

— viešųjų paslaugų įsipareigojimams trūksta skaidrumo, o Tirrenia grupės kompanijų sugebėjimas
pakeisti joms taikomų įsipareigojimų mastą, ypač tų, kurie yra susiję su minėtais jų aptarnaujamais maršrutais bei nustatytais paslaugų teikimo tvarkaraščiais ir dažnumu, neatitinka paties
viešųjų paslaugų įsipareigojimų pobūdžio,

— atsižvelgiant į tai, kad paslaugas teikia privatūs operatoriai grupės Tirrenia kompanijų aptarnaujamais tam tikrais maršrutais, viešųjų paslaugų poreikis atrodo labai ginčytinas,

— nuo 1995 m. vykdomuose arba verslo plane numatytuose investicijų finansavimo susitarimuose,
ypač susijusiuose su dviem laivais, kuriuos 1996 m. įsigijo Viamare, ir, bendresne prasme, su
palankesnėmis bankų skolinimo sąlygomis, taikytomis grupės Tirrenia kompanijoms, yra pagalbos
elementų,

— Tirrenia grupės kompanijos naudojasi lengvatinėmis mokesčių sąlygomis, kurios taikomos alyvai,
naudojamai jų laivuose, atvykusiuose į Italijos uostus.

IV. ITALIJOS INSTITUCIJŲ PASTABOS

Subsidijos, išmokėtos už viešųjų paslaugų įsipareigojimus
(52)

1999 m. rugsėjo 29 d. laiške Italijos institucijos pateikė savo pastabas dėl sprendimo inicijuoti
procedūrą. Jų nuomone, pagal 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92,
taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (20), 4
straipsnį sutartys, sudarytos su kiekviena grupės Tirrenia kompanija, galioja iki 2008 m. pabaigos, t. y.
kol pasibaigia jų galiojimo terminas. Dėl to, iš šių sutarčių kylančių viešųjų paslaugų įsipareigojimų
sistemos negalima užginčyti sprendimu inicijuoti procedūrą.

(19) Žr. 4 išnašą.
(20) OL L 364, 1992 12 12, p. 7.
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(53)

Italijos institucijos taip pat nepritaria nuomonei, kad Komisijos sprendime nurodyta pagalba yra
„nauja“ pagalba, apie kurią kalbama Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, ir kad ji galėjo padaryti poveikį
prekybai tarp valstybių narių prieš atidarant Italijos rinką kabotažui 1999 m. sausio 1 d.

(54)

Italijos institucijos, pateikusios šias bendro pobūdžio pastabas, taip pat pabrėžė, kad privačių operatorių paslaugų teikimas grupės Tirrenia kompanijų aptarnaujamais maršrutais dažnai yra naujas ir
retas reiškinys, kuris apsiriboja tik nedideliu maršrutų skaičiumi ir yra būdingas vasaros sezonui. Be
to, metinės kompensacijos skaičiavimo metodas, pagal kurį vasarą uždirbtas pelnas išskaitomas iš
nuostolių, sukauptų per žiemą, padeda išlaikyti griežtai minimalią kompensacijos sumą.

Dėl to, Italijos institucijų nuomone, kompensacija yra būtina ir turi būti griežtai proporcinga viešųjų
paslaugų įsipareigojimams, kurių ypatumus nustato valstybės narės.

Kalbant apie kompanijos Adriatica pažeistas konkurencijos taisykles jos aptarnaujamuose maršrutuose
tarp Italijos ir Graikijos, Italijos institucijos pabrėžia, kad Komisijos sprendimas dėl pažeidimo nėra
galutinis, kad minėtosios dvi procedūros nepriklauso viena nuo kitos, kad pagalba nebuvo panaudota
antikonkurenciniams veiksmams finansuoti, kad jos paskelbimas neatitinkančia bendrosios rinkos
reikalavimų būtų tolygus naujai nuobaudai ir kad jos susigrąžinimas kompanijos Adriatica ir privatizacijos proceso atžvilgiu būtų kompromisinis.

Verslo plane numatyta investicija
(55)

Italijos institucijos pabrėžia, kad verslo plane numatytomis investicijomis siekiama sumažinti paslaugų
kainą, palaikant aukštą jų kokybę. Jos taip pat teigia, kad planuojamos investicijos finansavimo būdai
neapima jokio pagalbos elemento, kadangi minėtoji investicija bus bendrai finansuojama kompanijų
nuosavais ištekliais ir banko paskolomis, suteiktomis normaliomis rinkos sąlygomis.

Lengvatinės mokesčių sąlygos
(56)

Italijos institucijos pateikė duomenų apie teisinę sistemą, reglamentuojančią mokesčių sąlygas,
taikomas alyvai, kuri naudojama kaip kuras laivyboje. Komisijai pateikta informacija rodo, kad
1996 m. kovo 2 d. bendru sprendimu, priimtu pagal Dekretą-įstatymą Nr. 504/1995, pastarajame
numatytos lengvatinės mokesčių sąlygos buvo taikomos kurui ir tepalams, kurie naudojami visuose
laivuose, atvykstančiuose į uostą remontui.

(57)

Tuo pat metu Italija Teisingumo Teismui pateikė apeliacinį skundą dėl sprendimo inicijuoti procedūrą
dalies, numatančios sustabdyti neteisėtos pagalbos teikimą (21).

V. PAGALBOS ĮVERTINIMAS

Subsidijos, išmokėtos už viešųjų paslaugų įsipareigojimus
Pagalbos egzistavimas
(58)

Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia
forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškreipia
arba gali iškreipti konkurenciją, yra nesuderinama su bendrąja rinka, jeigu ji daro neigiamą poveikį
prekybai tarp valstybių narių.

(21) Žr. 3 išnašą.
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Aptariamas subsidijas neabejotinai skiria valstybė iš savo išteklių. Pranašumo koncepciją interpretavo
Teisingumo Teismas savo 2003 m. liepos 24 d. nutartyje Altmark Trans byloje (22). Pagal šią nutartį
valstybės taikoma priemonė, susijusi su kompensacija už paslaugas, kurias suteikė pagalbą gaunančios
įmonės, vykdydamos viešųjų paslaugų įsipareigojimus, nepriskiriama Sutarties 87 straipsnio 1 dalies
taikymo sričiai, kadangi tokios įmonės neturi finansinio pranašumo, ir dėl to minėtoji priemonė
nesudaro joms konkurencijos sąlygų, kurios būtų palankesnės už konkurentams taikomas sąlygas.

Teismas nustato, kad tokia kompensacija konkrečiu atveju nepriskiriama valstybės pagalbai, jeigu
įvykdomos keturios sąlygos:

— pagalbą gaunanti įmonė turi būti prisiėmusi vykdytinus viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kuriuos
būtina aiškiai apibrėžti. Vertindama grupės Tirrenia kompanijoms išmokėtą kompensaciją, Komisija mano, kad viešųjų paslaugų įsipareigojimai šioms kompanijoms tuo pat metu yra susiję su
sutartimis, 1991 m. liepos mėn. sudarytomis su Italijos valstybe, su teisine sistema (žr. 30–34
konstatuojamąsias dalis) ir penkerių metų planų (žr. 37–39 konstatuojamąsias dalis). Faktinis
viešųjų paslaugų įsipareigojimų egzistavimas (23) aptariamas 84–122 konstatuojamosiose dalyse,

— kriterijus, kuriais remiantis skaičiuojama kompensacija, būtina nustatyti iš anksto objektyviai ir
skaidriai, siekiant išvengti ekonominio pranašumo, dėl kurio pagalbą gaunanti įmonė gali atsidurti
palankesnėje padėtyje už savo konkurentus. Aptariamu atveju Komisija pastebi, kad pirmiau
nurodytų sutarčių 5 straipsniuose yra apibūdinami ekonominiai kriterijai, naudojami skaičiuojant
įvairius išlaidų elementus, į kuriuos pagal Prezidento dekretą Nr. 501/1979 atsižvelgiama nustatant kompensaciją,

— kompensacija negali būti didesnė už sumą, reikalingą visai arba iš dalies padengti išlaidoms,
patirtoms vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, atsižvelgiant į tam tikras įplaukas ir deramą
pelną už minėtųjų įsipareigojimų įvykdymą. Šis klausimas aptariamas 123–148 konstatuojamosiose dalyse,

— jeigu įmonė, turinti įvykdyti viešųjų paslaugų įsipareigojimus, konkrečiu atveju pasirenkama ne
viešųjų pirkimų tvarka, pagal kurią galima išrinkti konkurso dalyvį, galintį tokias paslaugas
bendruomenei suteikti už mažiausią kainą, mokėtinos kompensacijos dydis turi būti nustatomas,
remiantis išlaidų, kurias patirtų tokius įsipareigojimus vykdanti tipiška įmonė, kuri gerai veikia ir
yra aprūpinta reikiamomis transporto priemonėmis, reikalingomis viešųjų paslaugų poreikiams
patenkinti, atsižvelgiant į atitinkamas įplaukas ir deramą pelną už minėtųjų įsipareigojimų įvykdymą. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad grupės Tirrenia kompanijos buvo išrinktos ne
viešųjų pirkimų tvarka. Be to, Komisija pastebi, kad nei taikytini teisės aktai, nei sutartys nenustato
sąlygų, užtikrinančių, kad išmokėta kompensacija nebūtų didesnė už išlaidas, kurias patiria tipiška
įmonė, gerai veikianti ir aprūpinta reikiamomis transporto priemonėmis. Be to, Italijos institucijų
ir pagalbos gavėjų pateikta informacija ir duomenys nepadeda nustatyti, ar ši sąlyga yra įvykdyta.

(60)

Atsižvelgdama į pirmiau išvardytas ir toliau apibūdintas aplinkybes, susijusias su faktinio viešųjų
paslaugų įsipareigojimo egzistavimu, Komisija mano, kad metinė balansuojanti subsidija, skirta regioninėms kompanijoms pagal 1991 m. sutartis, suteikia joms pranašumą prieš konkuruojančias kompanijas, teikiančias arba galinčias teikti panašias paslaugas atitinkamoje rinkoje.

(61)

Neabejotinas poveikis prekybai Bendrijoje ir konkurencijos iškreipimas pastebimas jūrų transporto
paslaugų srityje tarp valstybių narių arba tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, liberalizuotoje 1986 m.
gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 4055/86, taikančiame laisvės teikti paslaugas principą
jūrų transportui tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių bei trečiųjų šalių (24).

(22) Byla C-280/00, dar nepaskelbta.
(23) Teismo nutartis Byloje C-205/1999 Analir ir kiti [2001] ECR I-1271.
(24) OL L 378, 1986 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3573/90 (OL L 353,
1990 12 17, p. 16).
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(62)

Nors šiame sprendime kalbama apie kabotažo paslaugas, teismas nurodė (25), kad visai įmanoma, jog
valstybinė subsidija, skirta tik vietinio arba regioninio transporto paslaugų įmonei, neteikiančiai jokių
tarptautinio transporto paslaugų, gali daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių.

(63)

Jeigu valstybė narė skiria įmonei valstybinę subsidiją, tokios įmonės teikiamų transporto paslaugų
apimtis gali išlikti nepasikeitusi arba padidėti, ir dėl to sumažėja kitose valstybėse narėse įsisteigusių
įmonių galimybės teikti savo transporto paslaugas pirmosios valstybės narės rinkoje (26).

(64)

Pagal Teismo precedentų teisę, jeigu pagalba buvo suteikta neteisėtai, Komisija neprivalo įrodyti
faktinio pagalbos poveikį konkurencijai ir prekybai tarp valstybių narių. Iš tikrųjų, toks įsipareigojimas
būtų naudingas valstybėms narėms, kurios skyrė pagalbą, pažeisdamos Sutarties 88 straipsnio 3 dalies
reikalavimą informuoti Komisiją, o ne toms, kurios apie pagalbą informuoja planavimo etape (27).

(65)

Laikinas leidimas iki 1999 m. sausio 1 d. šiai kabotažo su Viduržemio jūros salomis rinkoje nevykdyti Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) vykdymo, nepanaikina galimybės, kad subsidijos, išmokėtos
regioninėms kompanijoms, vykdančioms kabotažą į Viduržemio jūros salas pagal sutartis galėjo daryti
poveikį prekybai tarp valstybių narių ir iškreipti konkurenciją.

(66)

Bet kuriuo atveju, net ir pripažinus, kad pagalba, išmokėta kompanijoms, vykdžiusioms tik kabotažą,
galėjo nepadaryti jokio poveikio prekybai arba neiškreipti konkurencijos iki 1999 m. sausio 1 d., po
šios datos, kai laisvės teikti paslaugas principas buvo pradėtas taikyti visiems Bendrijos operatoriams
pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3577/92, padėtis pasikeitė.

(67)

Atsižvelgiant į 58–66 konstatuojamosiose dalyse nustatytus kriterijus, vertėtų išanalizuoti regioninių
kompanijų padėtį, atsižvelgiant į rinkas, kuriose jos veikia.

— Komisija nurodo, kad pagal sutartį kompanija Adriatica vykdo kabotažą ir aptarnauja tarptautinius
maršrutus, kuriuose ji konkuruoja arba konkuravo su kitais Bendrijos operatoriais nuo sutarties
įsigaliojimo. Komisija taip pat atkreipia dėmesį į atsiradusią kryžminių subsidijų riziką tarp
paslaugų, kurias Adriatica teikia kabotažo rinkoje, ir tarptautinėje rinkoje teikiamų paslaugų,
ypač dėl to, kad ši kompanija minėtų dviejų rūšių paslaugų neapskaito atskirose sąskaitose.
Tokiomis aplinkybėmis subsidijos, išmokėtos Adriatica pagal sutartis, galėjo daryti poveikį
prekybai tarp valstybių narių ir iškreipti konkurenciją.

— Komisija nurodo, kad iš kitų keturių regioninių kompanijų tik Saremar aptarnauja tarptautinį
maršrutą tarp Sardinijos ir Korsikos ir kad čia ji konkuruoja su privačiu Italijos operatoriumi.
Tai, kad nuo sutarties įsigaliojimo šį maršrutą buvo leista aptarnauti potencialiems operatoriams iš
kitų valstybių narių rodo, kad metinė subsidija, išmokėta Saremar viso jos jūrų kelių tinklo
grynajam veiklos nuostoliui padengti, galėjo daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių ir
iškreipti konkurenciją, ypač dėl to, kad skirtingų rūšių paslaugos nebuvo apskaitomos atskirose
sąskaitose.
(25) Nutartis Altmark Trans byloje, 77–82 paragrafai, žr. 22 išnašą.
(26) Žr. Teismo nutartį Byloje 102/87 Prancūzija prieš Komisiją [1988] ECR 4067, 19 paragrafas; Byloje C-305/89 Italija
prieš Komisiją [1991] ECR I-1603, 26 paragrafas, jungtinėse bylose C-278/92, C-279/92 ir C-280/92 Ispanija prieš
Komisiją [1994] ECR I-4103, 40 paragrafas; Altmark Trans, cit., 78 paragrafas.
(27) Nutartys jungtinėse bylose T-116/01 ir T-118/01 P&O European Ferries, 118 paragrafas, Byla C-301/87 Prancūzija prieš
Komisiją [1990] ECR I-307, 33 paragrafas, ir Byla T-55/99 CETM prieš Komisiją [2000] ECR II-3207, 103 paragrafas.
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— Komisija pateikė šias konkrečias pastabas dėl Siremar, Toremar ir Caremar:

— kiekviena iš šių kompanijų veikia tik viename aiškiai apibrėžtame kabotažo su Viduržemio
jūros salomis rinkos segmente,

— iki 1999 m. sausio 1 d. kabotažo paslaugoms tarp Viduržemio jūros salų laikinai buvo
leista netaikyti laisvės teikti paslaugas principo, numatyto Reglamento (EEB) Nr. 3577/92
6 straipsnio 2 dalyje (28),

— šiuose įvairiuose kabotažo rinkos segmentuose regioninės kompanijos tam tikruose maršrutuose konkuruoja su privačiais Italijos operatoriais, kurie šiuose maršrutuose dažnai paslaugas
teikia dar iki sutarties įsigaliojimo; tačiau visi šie operatoriai veikia tik Italijos Viduržemio jūros
kabotažo rinkoje,

— iki 1999 m. sausio 1 d. ir po rinkos atidarymo šiuose įvairiuose kabotažo rinkos segmentuose
nebuvo jokio kitos valstybės narės operatoriaus.

(68)

Faktas, kad sektorius nebuvo liberalizuotas – kaip Viduržemio jūros kabotažo sektorius iki 1999 m.
sausio 1 d. – ne visada yra pakankama sąlyga, leidžianti atmesti neigiamą poveikį, padarytą prekybai
tarp valstybių narių (29).

(69)

Pirma, tai, kad trys grupės Tirrenia kompanijos (Tirrenia, Adriatica ir Saremar) veikė transporto rinkoje
tarp valstybių narių arba tarp jų ir trečiųjų šalių ir kad skirtingų rūšių paslaugoms apskaityti jos
nenaudojo atskirų sąskaitų, rodo, kad jų gauta pagalba galėjo daryti poveikį prekybai tarp valstybių
narių ir iškreipti konkurenciją. Be to, negalima neigti, kad tokį poveikį darė visos subsidijos, skirtos
grupės kompanijoms.

(70)

Be to, dar prieš liberalizuojant kabotažo rinką, operatoriai iš kitų valstybių narių galėjo laisvai
naudotis savo laisve steigtis ir teikti kabotažo paslaugas laivais, plaukiančiais su Italijos vėliava.

(71)

Bet kuriuo atveju kitų valstybių narių operatoriams suteikta galimybė nuo 1999 m. sausio 1 d. teikti
konkurencines paslaugas Italijos kabotažo rinkoje, liudija bent jau apie galimą poveikį pastarųjų
penkerių metų prekybai, ypač regioninėms kompanijoms nesuteikus išimtinių teisių pagal viešųjų
paslaugų sutartis.

(72)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir ypač į tai, kad norint, jog kompensacija suteiktų pranašumą, kurį galima vadinti „pagalba“, pakanka neįvykdyti vienos iš nustatytų sąlygų (30), Komisijos
nuomone, visa metinė kompensacija, kurią Italijos institucijos išmokėjo regioninėms kompanijoms,
yra valstybės pagalba, nurodyta Sutarties 87 straipsnyje. Priešingai nei teigia regioninės kompanijos,
Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 4 straipsnio 3 dalyje nedraudžiama tikrinti minėtosios pagalbos.
Išimties tvarka 4 straipsnio 3 dalyje leidžiama toliau vykdyti esamas sutartis, sudarytas iki pirmiau
nurodyto reglamento įsigaliojimo, net ir neįvykdžius viešųjų paslaugų sutarčių paskyrimo tvarkos
sąlygų, išdėstytų pirmiau pateiktose to paties straipsnio dalyse. Aptariama nuostata yra susijusi su
bendrąja transporto politika.

(28) Žr. 20 išnašą.
(29) 1999 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2000/394/EB dėl pagalbos Venecijos ir Chioggia firmoms, atleidžiant
jas nuo socialinio draudimo įmokų pagal Įstatymus Nr. 30/1997 ir 206/1995 (OL L 150, 2000 6 23, p. 50).
(30) Nutartis Byloje Altmark Trans, 94 paragrafas, žr. išnašą 22.
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Naujos pagalbos priemonė
(73)

Komisija nepritaria regioninių kompanijų nuomonei, kad aptariama pagalba yra esama pagalba. Visų
pirma, Komisija pastebi, kad šios pagalbos skyrimo data nėra ankstesnė už Sutarties įsigaliojimo datą.
Įstatymais Nr. 684/74 ir Nr. 169/75 metinės balansuojančios subsidijos programa, tokios formos,
kokios ji yra dabar, faktiškai buvo tik sukurta. Be to, Dekretas Nr. 501/79, Įstatymas Nr. 856/86 ir
1991 m. sutartys buvo dokumentai, išsamiai apibūdinę įvairius viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir
išlaidų elementus, naudotinus skaičiuojant regioninių kompanijų gautą balansuojančią subsidiją.

(74)

Komisija taip pat pastebi, kad ji nepritarė aptariamai pagalbai. 1990 m. liepos 6 d. Komisijos
sprendimas sustabdyti teismo procesą C 12/89 (buvęs N 444/88) dėl pagalbos, kurią nusprendė
skirti Italija kompanijos Fincantieri 1987 ir 1988 m. nuostoliams padengti, ir dėl Įstatymo Nr.
234/89, reglamentuojančio pagalbą laivų statybos pramonei Italijoje (31), kaip nurodė pagalbą gaunančios kompanijos, lietė tik pagalbą laivų statykloms, bet ne subsidijas, nurodytas šiame sprendime. Bet
kuriuo atveju pagal minėtąjį sprendimą šioms subsidijoms taikoma teisinė sistema buvo iš esmės
pakeista sudarant sutartis, apie kurias niekada nebuvo pranešta.

(75)

Visų pirma, Lorenz byloje priimtoje nutartyje (32) nurodoma, kad Komisija galėjo žinoti apie įvairius
teisės aktų, nustatančių metinės subsidijos programą, tekstus, ir apie 1991 m. sutartis, tačiau šis faktas
nereiškia, kad, iš anksto nepateikus 88 straipsnio 3 dalyje reikalaujamos informacijos, metinės subsidijos programai buvo tyliai pritarta. Neseniai teismas nurodė, kad paprastas teksto pateikimas Komisijai nelaikomas informacijos perdavimu pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį (33).

(76)

Dėl to Komisija mano, kad pagalba regioninėms kompanijoms yra nauja pagalba, kaip nurodoma
1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties
93 straipsnio taikymo taisykles (34), 1 straipsnyje.

(77)

Net ir tuo atveju, jeigu kompanijoms Siremar, Toremar ir Caremar, vykdžiusioms tik kabotažą, suteikta
pagalba jos suteikimo metu nebūtų laikoma valstybės pagalba, bet kuriuo atveju nuo 1999 m. sausio
1 d., liberalizavus transporto paslaugas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3577/92, ji tampa nauja pagalba.
Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 659/99 1 straipsnio b punkto v papunkčiu, jeigu tam tikros
priemonės tampa pagalba po atitinkamos veiklos liberalizavimo pagal Bendrijos teisę, po nustatytos
liberalizavimo datos esamai pagalbai jos nebepriskiriamos.

Pagalbos suderinamumo su bendrąja rinka įvertinimas
(78)

Pagalbos uždraudimas pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį nėra absoliutus. Sutarties 87 straipsnio 2 ir
3 dalyse bei 86 straipsnio 2 dalyje yra nustatytos išimtys.

(79)

Jokios išimtys, nurodytos Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje, netaikomos metinės subsidijos forma
regioninėms kompanijoms išmokėtai pagalbai, kuri nepriskiriama nei socialinio pobūdžio pagalbai
individualiems vartotojams, nei pagalbai gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai
atitaisyti, nei pagalbai tam tikroms ūkio sritims. Konkrečiai kalbant apie socialinę pagalbą, pagal 87
straipsnio 2 dalį galima daryti prielaidą, kad individualiems vartotojams naudinga priemonė neduoda
tiesioginės arba netiesioginės naudos tam tikroms įmonėms arba gamybos rūšims. Šiuo atveju Komisija pastebi, kad, skaičiuojant metinę kompensaciją, atsižvelgiama į pajamas, kurias praranda regioninės kompanijos, taikydamos mažesnes kainas salos gyventojams ir migruojantiems darbuotojams.
Italijos institucijos tokius kainos sumažinimus individualiems vartotojams padengia tik tuo atveju,
jeigu atitinkami vartotojai naudojasi privataus operatoriaus transporto paslaugomis, kurias teikdamas,
jis yra pranašesnis už privačius konkurentus.

(31)
(32)
(33)
(34)

OL C 239, 1990 9 25, p. 10.
Byla 120/73 Lorenz [1973] ECR 1471.
2003 m. liepos 24 d. Teismo nutartis, Byla C-297/01 Sicilcassa (dar nepaskelbta ECR).
OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
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(80)

Ši pagalba taip pat negali būti priskiriama jokioms išimtims, išvardytoms Sutarties 87 straipsnio 3
dalyje. Aptariama pagalba nesiekiama skatinti vykdyti bendriems Europos interesams svarbų projektą
arba kompensuoti didelį ekonominį valstybės narės atsilikimą, kaip nurodoma b punkte, ar remti
kultūrą arba išsaugoti paveldą, kaip nurodoma d punkte. Minėtosios pagalbos taip pat negalima
priskirti a arba c punktuose apibūdintai regioninei pagalbai, be to, ji suteikta ne pagal pagalbos
įvairiems sektoriams programą, kuri atitinkamame regione teikiama susijusių sektorių įmonėms (35).
Atsižvelgiant į pagalbos objektą ir skyrimo susitarimus, aptariama pagalba taip pat yra pagalba veiklai,
kurią išimties tvarka galima skirti tik tuose regionuose, kurie atitinka jos skyrimo sąlygas pagal 87
straipsnio 3 dalies a punkto išlygą, ir su sąlyga, kad valstybė narė įrodys visų problemų, kuriuos šia
pagalba siekiama sumažinti, egzistavimą ir svarbą (36). Kadangi Italijos institucijos apie tai nepateikė
pakankamai informacijos, tai nėra pagrindas minėtai pagalbai patvirtinti. Be to, aptariamos pagalbos
negalima priskirti c punkte nurodytai pagalbai, kuri skiriama tam tikrų veiklos rūšių plėtojimui
skatinti, kadangi ji skirta padengti veiklos išlaidoms, kurias patiria konkretus jūrų transporto operatorius, ir nėra dalis bendrojo plano, pagal kurį pagalbą gaunanti įmonė galėtų veikti ekonomiškai ir
finansiškai efektyviai, negaudama tolesnės pagalbos.

(81)

Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įmonės, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės
svarbos paslaugas, arba įplaukų biudžetui duodančioms monopolinėms įmonėms, šioje Sutartyje
nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas nei teisiškai, nei
faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių. Prekybos plėtojimui neturi būti daroma
tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams.

(82)

Kadangi pagal Bendrijos precedentų teisę ši nuostata numato nukrypti leidžiančią taisyklę, ji turi būti
aiškinama ribotai (37). Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju vien to, kad šiame sprendime nurodytoms
kompanijoms valdžios institucijos patikėjo teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, nepakanka;
taikant taisykles, nustatytas Sutartyje, ypač jos 87 straipsnyje, būtina uždrausti vykdyti kompanijai
patikėtus specialius uždavinius ir nepažeisti Bendrijos interesų (38).

(83)

Norint nustatyti, ar subsidijoms, kurios buvo išmokėtos regioninėms kompanijoms pagal 1991 m.
sutartis, galima taikyti Sutarties 86 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija visų
pirma privalo patikrinti kompanijoms taikomų viešųjų paslaugų įsipareigojimų egzistavimą ir mastą,
kad galėtų įvertinti viešųjų paslaugų ir subsidijos jų išlaidoms kompensuoti poreikį.

Faktinį poreikį tenkinančių viešųjų paslaugų įsipareigojimų egzistavimas
Kabotažas su Italijos mažosiomis salomis
(84)

Kabotažui taikomas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92 4 straipsnis ir Bendrijos gairės, taikomos
valstybės pagalbai jūrų transportui, kuriomis vadovaujantis tikrinama valstybės pagalba (39). Dabartinės gairių redakcijos 9 skirsnyje nustatyta, kad „viešųjų paslaugų įsipareigojimus galima taikyti arba
viešųjų paslaugų sutartis galima sudaryti dėl paslaugų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 3577/92
4 straipsnyje“, t. y. reguliarių paslaugų į salas, iš jų arba tarp jų, ir dėl kabotažo paslaugų teikimo.
Dėl to kompensacijai už tokių paslaugų teikimą taikomos cituojamoje nuostatoje nurodytos taisyklės
ir Teisingumo Teismo interpretuojamos valstybės pagalbos taisyklės, nustatytos Sutartyje. Ankstesnės
Bendrijos gairių redakcijos 9 punkte buvo nustatyta, kad „viešųjų paslaugų įsipareigojimus galima
taikyti uostams, aptarnaujantiems atokius Bendrijos regionus arba menkai eksploatuojamus maršrutus,
kurie laikomi svarbiais to regiono ekonominei plėtrai, jeigu rinkos jėgos neužtikrina pakankamo
aptarnavimo lygio“. Be to, pagal precedentų teisę, viešųjų paslaugų įsipareigojimus galima taikyti
tik tuo atveju, jeigu jie atitinka faktinį poreikį, kurio vien tik rinkos jėgos patenkinti negali (40).

(35) Žr. Bendrijos gairių dėl nacionalinės regioninės pagalbos 2 punkto paskutinį sakinį (OL C 74, 1998 3 10, p. 9).
(36) Gairių 4.15 punktas, žr. 35 išnašą.
(37) Pirmosios instancijos teismo nutartis Byloje T-106/95 Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA ir kiti) prieš
Komisiją [1997] ECR II-229, pagrindų 173 paragrafas.
(38) Taip pat žr. Teismo nutarties Byloje C-179/90 Merci convenzionali Porto di Genova [1991] ECR I-5889, 26 paragrafą.
39
( ) Komisijos komunikatas C(2004) 43 – Bendrijos gairės, taikomos valstybės pagalbai jūrų transportui (OL C 13,
2004 1 17, p. 3) ir už ankstesnį laikotarpį 1997 m. gairės (OL C 205, 1997 7 5, p. 5) bei prireikus 1989 m.
gairės (SEC (89) 921 def., 1989 m. rugpjūčio 3 d.).
(40) Nutartis Byloje Analir ir kiti, žr. 23 išnašą.
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(85)

Vadovaujantis pirmiau nurodytais teisės aktais ir sutartimis, mažosioms saloms paslaugas teikiančioms regioninėms kompanijoms visuose jų aptarnaujamuose maršrutuose taikoma daug įsipareigojimų dėl uostų, kuriuos reikia aptarnauti, kelionių dažnumo, išvykimo ir atvykimo laiko, naudotinų
laivų rūšių ir taikytinų kainų, kurių visų kompanijos neprisiimtų (arba neprisiimtų tokiu pat mastu
arba tokiomis pat sąlygomis), jeigu jos galėtų veikti tik tenkindamos savo komercinius interesus.

(86)

Šiais įsipareigojimais siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi teritorinio vientisumo principo ir kad
būtų suteiktos reikiamos reguliarios keleivių ir prekių vežimo į Italijos mažąsias salas ir iš jų jūrų
transporto paslaugos, tenkinant vietinių gyventojų judrumo bei šių salų regionų socialinės ir ekonominės plėtros poreikius. Minėtųjų įsipareigojimų įvykdymas per sutarčių galiojimo terminą užtikrinamas sumokant garantiją. Laikini paslaugų tvarkaraščių ir jų teikimo dažnumo koregavimai, daromi
per metus, kontroliuojant valdžios institucijoms, nepakeičia įsipareigojimo teikti minėtąsias paslaugas
taikymo fakto. Dėl to pirmiau nurodytos taisyklės įpareigoja pagalbą gaunančias kompanijas teikti
Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendros ekonominės svarbos paslaugas ir viešąsias
paslaugas, numatytas Reglamente (EEB) Nr. 3577/92.

Tarptautinės jūrų transporto paslaugos
(87)

Tarptautines jūrų transporto paslaugas reglamentuoja 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas
(EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transportui tarp valstybių narių
bei valstybių narių ir trečiųjų šalių (41). Šiame reglamente nėra tiesioginės nuostatos dėl minimalių
viešųjų paslaugų įsipareigojimų, taikytinų, siekiant užtikrinti jūrų transporto paslaugas tarp valstybių
narių bei tarp valstybės narės ir trečiosios šalies.

(88)

Tačiau 2004 m. Bendrijos gairės, taikomos valstybės pagalbai jūrų transportui (42), draudžia nustatyti
viešųjų paslaugų įsipareigojimus arba sudaryti viešųjų paslaugų sutartis, jeigu transporto paslauga
reikalinga būtiniesiems viešojo transporto poreikiams patenkinti (9 skirsnis). Šios gairės taip pat
numato kompensaciją už tokių paslaugų teikimą, jeigu jai taikomos Sutartyje nustatytos taisyklės ir
procedūros. 1997 m. gairių 9 punkte taip pat buvo numatyta pagalba viešųjų paslaugų įsipareigojimams kompensuoti.

(89)

Atsižvelgdama į tai, Komisija mano, kad pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus viešųjų paslaugų
įsipareigojimus galima taikyti jūrų transporto paslaugoms, kitoms nei vietinės paslaugos, teikiamos
valstybėje narėje. Tačiau, kadangi ši jūrų transporto rinka yra tarptautinė ir dėl to susiduria su faktine
arba galima Bendrijos operatorių konkurencija, kompensacija, mokama kompanijoms, kurioms
taikoma koncesija, yra panaši į pagalbą veiklai, kurią galima skirti tik pagal Sutarties 86 straipsnio
2 dalį. Dėl to, ši kompensacija taip pat turi būti būtina, t. y. būtinai tenkinti faktinį poreikį, kurio
rinkos jėgos negali patenkinti, ir griežtai atitikti tikslą, kurio siekiama.

(90)

Iš penkių grupės Tirrenia regioninių kompanijų tik Adriatica ir Saremar aptarnauja tarptautinius maršrutus pagal viešųjų paslaugų sutartis. Dėl to šių abiejų kompanijų ir kiekvieno susijusio maršruto
atveju reikia išnagrinėti, kokiu pagrindu pagalbą gaunančioms kompanijoms taikomi viešųjų paslaugų
įsipareigojimai ir ar išmokėta kompensacija atitinka Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje nustatytos išlygos
taikymo sąlygas.

(41) 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86, OL L 378, 1986 12 31, p. 1.
(42) Žr. 39 išnašą.
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(91)

Kalbėdama apie Saremar, Komisija pastebi, kad Sardinijos/Korsikos (Santa Teresa/Bonifacio) maršrutu
kompanija per visus metus įvykdo dvi keliones į abi puses mišriu laivu, kurio bendras pajėgumas yra
560 keleivių ir 51 transporto priemonė. Remiantis Italijos institucijų pateikta informacija, tai
daugiausia vietinės reikšmės trumpas (10 jūrmylių) tarptautinis maršrutas, skirtas Sardinijos ir kaimyninės Korsikos gyventojams aptarnauti. Reguliarios transporto paslaugos tarp Santa Teresa ir Bonifacio
užtikrina tarptautinių darbuotojų judrumą ir reguliarų prekių srautą tarp pietų Korsikos ir šiaurės
Sardinijos. Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad šios paslaugos tiesiogiai reikalavo Sardinijos ir Korsikos vietinės bendruomenės.

(92)

Turistinio sezono metu (viduryje ir įkarštyje), Saremar konkuruoja su kitu Italijos jūrų transporto
operatoriumi, galinčiu užtikrinti tokį pat pajėgumą ir teikti tokio pat dažnumo paslaugas, atsižvelgiant į padėtį rinkoje (43). Be to, ne sezono metu minėtasis operatorius paslaugas teikia ne visada.

(93)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galima daryti išvadą, kad vien tik rinkos jėgomis negalima
pasiekti teisėtus visuomenės interesus išreiškiančio tikslo visus metus teikti reguliarias paslaugas tarp
dviejų salų regionų, esančių Bendrijoje, ir tenkinti suinteresuotų vietos valdžios ir regioninių institucijų poreikius.

(94)

Komisija pateikia šias pastabas dėl tarptautinių jūrų transporto paslaugų, kurias teikia Adriatica:

a) Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras jūrų kelias, jungiantis Bendrijos centrinius regionus su vienu iš
atokių jos regionų, yra ypatingai svarbus komerciniam ir turistiniam transportui, ypač atsižvelgiant
į alternatyvius sausumos ryšius apsunkinusį nestabilumą. Be to, 1977 m. bendru Italijos ir Graikijos institucijų prašymu, minėtasis jūrų maršrutas buvo įtrauktas į geležinkelių maršrutų ir transporto priemonių bei laivybos paslaugų sąrašą, pateiktą 1970 m. vasario 7 d. Tarptautinėje konvencijoje dėl keleivių ir jų bagažo vežimo geležinkeliais (CIV). Kompanija Adriatica, norėdama teikti
jūrų transporto paslaugas šiuo maršrutu, tapo Eurail bendrijos nare. Be to, 2001 m. spalio 26 d.
susitikime Komisijai pateikta informacija (registracijos numeriai A/13408/04 ir A/13409/04) rodo,
kad 1992–1999 m. šiuo maršrutu kompanija Adriatica įvykdė apie 265 keliones, suteikė vežėjo
paslaugas beveik 161 440 keleiviams, 24 376 transporto priemonėms ir 104 437 linijiniams
metrams krovinių. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į 2004 m. vasario 17 d. Italijos institucijų laišką
(registracijos numeriai A/13405/04), kuriame nurodoma, kad 1996–1999 m. kompanijos Adriatica
konkurentai nesuteikė paslaugos, užtikrintos tokiomis pat naudojamų laivų kokybės ir, inter alia,
paslaugų teikimo reguliarumo bei dažnumo garantijomis. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad
1990 m. spalio 30 d. – 1994 m. liepos mėn., t. y. dalį laikotarpio, analizuojamo šiame sprendime,
kompanija Adriatica dalyvavo pakte dėl komercinių priemonių kainų, taikytinų maršrutuose iš
Patras į Bari ir Brindisi (44). Per minėtą laikotarpį konkurencija šiuo maršrutu buvo pakankamai
didelė ir specifinė, kad grupė Tirrenia prisijungtų prie neteisėto pakto sudarymo, siekiant, kad
pagalbos būtų galima nelaikyti būtina viešajai paslaugai užtikrinti. Nepaisant išaiškinimų, kuriuos
šiuo klausimu pateikė Italijos institucijos 2004 m. vasario 24 d. faksu (dokumento registracijos
numeris A/13970/04), jeigu pagalbą gaunanti kompanija dalyvauja EB sutarties 81 straipsnyje
draudžiamoje antikonkurencinėje veikloje, poreikis subsidijai, kuri skiriama, siekiant kompensuoti
įsipareigojimą teiki bendros ekonominės svarbos viešąsias paslaugas negali būti patvirtintas. Nors
Komisijos sprendimas dar negalutinis, jam iš esmės pritarė Pirmosios instancijos teismas ir bet
kuriuo atveju jam taikoma galiojimo prezumpcija. Be abejo, minėtosios dvi procedūros, atitinkamai susijusios su konkurencijos taisyklėmis ir valstybės pagalba, yra savarankiškos, tačiau
precedentų teisė reikalauja, kad Komisija atsižvelgtų į visus konkurencijos taisyklių pažeidimus,
(43) Pavyzdžiui, 2001 m. vienas iš dviejų šio operatoriaus laivų iš šio rinkos segmento buvo perkeltas į pelningesnius
maršrutus.
(44) 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas 1999/271/EB dėl teismo proceso pagal EB sutarties 85 straipsnį
(IV/34466 – Graikijos keltai) (OL L 109, 1999 4 27, p. 24), kurį dėl faktų nustatymo ir aiškinimo patvirtino
Pirmosios instancijos teismas 2003 m. gruodžio 11 d. nutartimi Byloje T-61/99 Adriatica di Navigazione prieš Komisiją
(dar nepaskelbta).
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vertindama valstybės pagalbos atitikimą bendrosios rinkos reikalavimams, ypač jeigu pagalbos
gavėjas yra pažeidęs tokias taisykles (45). Ryšys tarp konkurencijos taisyklių pažeidimo ir pagalbos
yra neabejotinas, kadangi kompensacija buvo išmokėta būtent už pakte nurodytas paslaugas, visai
neatsižvelgiant į tai, ar pagalba buvo panaudota antikonkurenciniams veiksmams. Pagalbos paskelbimas neatitinkančia bendrosios rinkos reikalavimų ir susigrąžinimas jokiu būdu nereikštų naujos
nuobaudos, o paprasčiausiai sietųsi su pagalbos gavėjo dalyvavimo uždraustame pakte fakto
nustatymu. Atsižvelgiant į suteiktos paslaugos, kuri apima komercines transporto priemones,
keleivius ir krovinius, rūšį, reikia pripažinti, kad minėtosios kompanijos dalyvavimas pakte, kuriuo
siekiama nustatyti kainas, taikytinas komercinėms transporto priemonėms, leidžia daryti išvadą,
kad toks ryšys apskritai egzistuoja. Šį egzistavimą patvirtina ir tai, kad minėtasis neteisėtas paktas
buvo taikomas būtent vežimui komercinėmis transporto priemonėmis, kurį Italijos institucijos
norėjo užtikrinti, skirdamos subsidiją. Galiausiai, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2000 m.
minėtasis ryšys nutrūko.

b) Trieste/Durrës jūrų kelias tarp Italijos ir Albanijos buvo patvirtintas Protokolu, kurį 1983 m. spalio
22 d. pasirašė Italijos ir Albanijos institucijos, plėtodamos prekybinius ryšius tarp Albanijos ir
Vakarų Europos valstybių. Šio Protokolo 5 straipsniu kompanijai Adriatica di Navigazione ir Albanijos kompanijai Transship pavesta organizuoti susitarimus dėl paslaugų teikimo šiuo maršrutu.
Nepaisant nestabilumo dėl politinės situacijos, nuo 1991 m. judėjimas šiuo maršrutu gerokai
išaugo (46). Šiame maršrute nėra jokios konkurencijos.

c) Dėl kitų dviejų jūrų kelių Bari/Durrës ir Ancona/Durrës tarp Italijos ir Albanijos tarptautinė sutartis
nebuvo sudaryta.

d) Jūrų keliai tarp Italijos ir Jugoslavijos (uosto Bar Juodkalnijoje), aptarnaujami iš Italijos Ancona ir
Bari uostų nuo 1997 m. išsiplėtė. Jie buvo sukurti Juodkalnijos institucijų prašymu atidaryti
nuolatinį jūrų kelią tarp vieno iš šalies komercinių uostų ir šiaurinių bei pietinių Italijos uostų.
Nuo 1998 m. maršrutą Bari/Bar kartu su kompanija Adriatica aptarnavo du kiti operatoriai iš
Juodkalnijos ir Slovėnijos.

e) Jūrų kelių Ancona/Split ir Bari/Dubrovnik, jungiančių Italiją ir Kroatiją aptarnavimas, 1960 m.
patikėtas privatiems operatoriams, 1978 m. vasario 27 d. Įstatymu Nr. 42 buvo perduotas
kompanijai Adriatica. Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad 1991 m. paslaugų teikimas
buvo nutrauktas ir tiesioginiu Kroatijos vyriausybės prašymu vėl atnaujintas 1994 m. Nepaisant
nestabilios padėties, susidariusios dėl Kosovo krizės, nuo 1994 m. transportas gerokai išaugo (47).
Šioje rinkoje konkuruoja su kompanija Adriatica konkuruoja dvi laivybos kompanijos iš Kroatijos
ir Libijos.

(95)

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, kompanijai Adriatica, kaip teikiančiai paslaugas pagal susitarimą arba tarptautinę sutartį, buvo patikėtas uždavinys teikti bendros svarbos paslaugas, susijęs su
išlaidomis, kurių ši kompanija nebūtų patyrusi, jeigu būtų siekusi tik komercinių tikslų. Minėtas
uždavinys netaikomas maršrutui Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras nuo 1992 m. sausio iki 1994 m.
liepos, kai Adriatica dalyvavo neteisėtame pakte, kurį draudžia EB sutarties 81 straipsnis. Jis taip pat
nėra susijęs su paslaugomis, suteiktomis tarptautiniuose jūrų keliuose, kuriuos ši kompanija aptarnavo
ir kurie nebuvo numatyti tokiame susitarime arba sutartyje. Visų pirma tai pasakytina apie jūrų kelius
Bari/Durrës ir Ancona/Durrës. Bet kuriuo atveju, šių dviejų jūrų kelių aptarnavimo rezultatai yra
teigiami, ir dėl to kompanijai Adriatica už suteiktas paslaugas nebuvo išmokėta jokia kompensacija.
Iš tikrųjų, Komisijai pateiktos analitinės sąskaitos rodo, kad gautas pelnas padeda sumažinti metinės
balansuojančios subsidijos, išmokėtos už nuostolingais maršrutais suteiktas paslaugas, dydį.

(45) Teismo nutartis Byloje C-225/91 Matra SA prieš Komisiją [1993] ECR I-3203, 41–43 paragrafai.
(46) 1991 m. jūrų transporto paslaugos buvo suteiktos 20 096 keleiviams ir 24 205 linijiniams metrams krovinių; 2000
m. – 334 639 keleiviams ir 235 542 linijiniams metrams krovinių.
(47) 1994 m. jūrų transporto paslaugos buvo suteiktos 9 866 keleiviams ir 7 494 linijiniams metrams krovinių; 2000 m.
– 48 281 keleiviui ir 43 563 linijiniams metrams krovinių.
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(96)

Tam, kad regioninėms kompanijoms nustatyti įsipareigojimai atitiktų kompensacijos skyrimo sąlygas
ir kad Komisija galėtų patikrinti, ar kompensacijos suma nėra didesnė negu iš tikrųjų reikia, kompetentingos valdžios institucijos šiuos įsipareigojimus turi nustatyti iš anksto.

(97)

Šiuo atžvilgiu Komisija nurodo, kad kiekvienos regioninės kompanijos suteiktos paslaugos yra numatytos pirmiau minėtuose penkerių metų planuose. Juose apibūdinami uostai, kuriais reikia naudotis,
paslaugų teikimo dažnumas sezono įkarštyje ir ne sezono metu bei kiekvienam maršrutui priskirtino
laivo rūšis. Neatsižvelgiant į tai, sukurtą paslaugų tinklą galima pritaikyti transporto paklausos pokyčiams atitinkamuose maršrutuose per kiekvieną penkerių metų laikotarpį. Italijos institucijų pateikta
informacija rodo, kad tokie pritaikymai daromi tik suinteresuotų vietos bendruomenių prašymu,
kurios kreipiasi į Transporto ministeriją, kaip instituciją, įgaliotą vykdyti regioninių kompanijų priežiūrą, dėl paslaugų teikimo dažnumo arba tvarkaraščių pakeitimo. Tokie prašymai vertinami individualiai tarpžinybiniu lygiu, inter alia, atsižvelgiant į susijusios kompanijos veiklos išlaidų finansavimo
sąlygas. Tokiu būdu bet koks paslaugų tinklo pakeitimas gali būti daromas tik priėmus išankstinį
administracinį sprendimą dėl kompanijos, kuriai taikomos koncesijos.

Konkurencijos palyginimas
(98)

Tikrinant faktinį viešųjų paslaugų poreikio egzistavimą (48) ir įsipareigojimų, faktiškai nustatytų regioninėms kompanijoms, kurioms taikomos koncesijos, mastą, taip pat būtinumą kompensuoti pirmiau
nurodytų paslaugų kainą, Komisija turi išsiaiškinti, ar yra konkuruojančių operatorių, kurių siūlomos
paslaugos yra panašios arba prilyginamos valstybinio operatoriaus teikiamoms paslaugoms ir kurios
neatitinka Italijos institucijų nustatytų reikalavimų. Tai galima patvirtinti, atliekant bendros paslaugų
paklausos ir esamos pasiūlos palyginimą pagal kiekvieną maršrutą. Šiuo atveju būtų naudinga aptarti
individualių regioninių kompanijų padėtį.

Adriatica
(99)

Kompanija Adriatica konkuruoja su laivybos kompanijomis dviejuose tarptautiniuose maršrutuose
(Ancona/Split ir Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras), kuriuose jai buvo pavesta teikti bendros svarbos
paslaugas, ir daugelyje kabotažo maršrutų Tremiti archipelago salose bei dviejuose krovinių vežimo
maršrutuose tarp pusiasalio ir Sicilijos.

Tarptautiniai maršrutai
(100) Maršrutui Ancona/Split aptarnauti kompanija Adriatica naudoja mišrų laivą, kuriuo ji vykdo dvi

keliones per savaitę ištisus metus, konkuruodama su Kroatijos valstybine bendrove ir privačiais laivais,
plaukiančiais su Barbadoso ir Panamos vėliavomis ir daugiausia teikiančiais paslaugas vasaros sezono
metu, kurie negali patenkinti visų paslaugų poreikio, Italijos institucijų numatyto sutartyje.

(101) Aptarnaudama maršrutą Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras, kompanija Adriatica konkuravo su Graikijos

laivų savininkais, kurių laivai plaukia su Kipro arba Maltos vėliavomis, bei su Italijos operatoriumi,
plaukiančiu su Italijos vėliava. Italijos institucijų atsiųsta informacija (visų pirma 2004 m. vasario
17 d. laiškas, registruotas numeriu A/13405/04) rodo, kad nuo 1997 m. daugelio Graikijos operatorių teikiamos paslaugos reguliarumu, pajėgumu, dažnumu ir laivo rūšimi buvo panašios į kompanijos Adriatica paslaugas. Kaip minėta pirmiau (94 konstatuojamosios dalies a punktas), šis maršrutas
buvo labai svarbus Bendrijos vidaus ir tarptautiniam transportui, kaip jungiantis Bendriją su vienu iš
jos atokių regionų. Komisijos nuomone, pagal 1997 m. Bendrijos gaires subsidijas galima skirti tik
tuo atveju, jeigu jos naudojamos padengti veiklos nuostoliams, susijusiems su reguliariomis paslaugomis į uostus, aptarnaujančius atokius Bendrijos regionus arba maršrutuose, kurie laikomi svarbiais
atitinkamų regionų ekonominei plėtrai, kai rinkos jėgos negali užtikrinti pakankamo aptarnavimo
lygio (9 skirsnis). Atsižvelgdama į kompanijos Adriatica teikiamų paslaugų reguliarumą, pajėgumą,
dažnumą ir laivo rūšį, Komisija mano, kad valstybinių subsidijų skyrimą galima pateisinti pagal
Bendrijos teisę.
(48) Nutartis Byloje Analir ir kiti, žr. 23 išnašą.
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Šios išvados negalima taikyti laikotarpiui nuo 1992 m. sausio iki 1994 m. liepos, per kurį, aptarnaudama minėtąjį maršrutą, kompanija Adriatica dalyvavo neteisėtame pakte, uždraustame pagal
Sutarties 81 straipsnį. Šis faktas patvirtina, kad pagalba neatitinka faktinio viešųjų paslaugų poreikio.
Galiausiai, reikėtų paminėti, kad minėtų paslaugų teikimas buvo nutrauktas 2000 m.

Jūrų kabotažo keliai
(102) Daugelyje jūrų kelių su Tremiti salų archipelagu kompanija Adriatica konkuruoja su privačiais Italijos

operatoriais, teikiančiais paslaugas tik sezonų viduryje ir įkarštyje. Dėl to nei vienas iš jų neįvykdo
Italijos institucijų nustatytų reikalavimų dėl reguliarių paslaugų teikimo ištisus metus.

(103) Teikdama krovinių vežimo paslaugas tarp kontinento ir Sicilijos, kompanija Adriatica konkuruoja su

privačiais Italijos operatoriais maršrutuose Ravenna/Catania ir Genoa/Termini Imerese. Tačiau šių operatorių teikiamos paslaugos skiriasi nuo kompanijos Adriatica paslaugų pagal teikiamų paslaugų reguliarumą, dažnumą ir laivų rūšį, Italijos institucijų nustatytą viešųjų paslaugų sutartyje.

Siremar
(104) Siremar konkuruoja su privačiais Italijos operatoriais vietinėse rinkose Aeolian ir Egadi archipelaguose

ir jūrų kelyje tarp Sicilijos ir Pantelleria salos.

(105) Jūrų kelių tinklo su Aeolian salomis ir tarp jų pagrindą sudaro penki maršrutai, kuriais Siremar teikia

kasdienines paslaugas ištisus metus, naudodama mišrios paskirties (keleivinius/krovininius) laivus ir
greitąjį keleivinį transportą. Vienas privatus Italijos operatorius teikia mišraus vežėjo paslaugas, naudodamas senus vidutinio pajėgumo laivus. Tačiau šis konkurentas nepatenkina visų reikalavimų, nustatytų sutartyje, ypač dėl paslaugų teikimo ištisus metus visais maršrutais ir dėl naudojamų laivų rūšies.
Tai pasakytina ir apie greitųjų maršrutų rinką, kurioje su kompanija Siremar konkuruoja kitas Italijos
operatorius, tačiau jis teikia paslaugas ne visais tinklo maršrutais ir neįvykdytų visų sutartinių reikalavimų, ypač dėl aptarnaujamų maršrutų rūšies ir paslaugų teikimo dažnumo. Aeolian salų/Milazzo
greitojo maršruto tinkle šio privataus operatoriaus teikiamos paslaugos skiriasi nuo kompanijos
Siremar teikiamų paslaugų kelionių dažnumu ir aptarnaujamų salų skaičiumi. Iš tikrųjų minėtasis
operatorius ne sezono metu maršrutų Lipari/Salina ir Milazzo/Alicudi neaptarnauja.

(106) Jūrų kelių tinklą su Egadi salomis ir tarp jų sudaro du maršrutai, kuriuos aptarnauja mišrūs (kelei-

viniai/krovininiai) laivai, ir keturi maršrutai, aptarnaujami greitaisiais keleiviniais laivais. Čia veikia du
privatūs Italijos operatoriai, vienas krovinių segmente, o kitas – greitajame (keleiviniame) segmente,
tačiau nė vieno iš jų teikiamos paslaugos neatitinka visų sutartinių reikalavimų dėl maršrutų ir laivų
rūšių.

(107) Komisijai pateikta informacija rodo, kad maršrutu Trapani (Sicily)/Pantelleria kompanija Siremar teikia

paslaugas kiekvieną dieną ištisus metus, konkuruodama su privačiu Italijos operatoriumi, vežančiu tik
transporto priemones, ir dėl to, kaip ir kiti privatūs operatoriai, neįvykdančiu sutartinių aptarnavimo
reikalavimų.

(108) Be to, skunde, išsiųstame Komisijai 1999 m. rugpjūčio 13 d. (užregistruotame DG Transport 1999 m.

rugpjūčio 18 d. numeriu D 02.308 64296), nurodyta, kad 1990–1999 m. privatūs operatoriai,
teikiantys paslaugas tarp mažųjų Sicilijos salų ir Sicilijos bei kontinento, gavo regionines subsidijas
šiai paslaugai teikti. Šie duomenys lyg ir turėtų patvirtinti poreikį valstybinėms subsidijoms, užtikrinant pakankamą minėtų salų aptarnavimą.
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(109) Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2002 m. rugpjūčio 9 d. Regioniniu įstatymu Nr. 12 (išsiųstas

Komisijai 2002 m. rugsėjo 12 d. laišku ir 2002 m. spalio 22 d. registruotas numeriu A/68547) buvo
nustatyta, kad, siekiant Sicilijos regione sustiprinti jūrų susisiekimą su mažosiomis Sicilijos salomis ir
atsižvelgiant į šių salų gyventojų judrumo poreikius, jūrų susisiekimo paslaugos su pirmiau nurodytomis salomis turi būti skiriamos konkurso tvarka penkeriems metams. Atsižvelgdamas į tai, Sicilijos
Regioninis transporto ir ryšių departamentas 2002 m. spalio 21 d. paskelbė atvirą konkursą dėl
visuomenei svarbių jūrų susisiekimo paslaugų teikimo greitaisiais keleiviniais laivais į mažąsias Sicilijos salas ir tarp jų.

(110) Dėl to Komisija mano, kad kai kurios reguliarios jūrų transporto paslaugos, teikiamos į mažąsias

Sicilijos salas ir tarp jų, šiuo metu paskiriamos vadovaujantis objektyviais ir skaidriais kriterijais ir
Bendrijos viešųjų konkursų direktyvose nustatytomis konkurencijos taisyklėmis. Be to, Komisija yra
įsitikinusi, kad dėl to išaugo konkurencija jūrų kabotažo rinkoje ir tuo pačiu buvo užtikrinta laisvė
teikti paslaugas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3577/92.

Saremar
(111) Kompanija Saremar konkuruoja su privačiais Italijos operatoriais trijuose iš keturių jos aptarnaujamų

maršrutų.

(112) Maršrutu Santa Teresa/Bonifacio tarp Korsikos ir Sardinijos kompanija Saremar teikia paslaugas kiek-

vieną dieną ištisus metus vidutinio pajėgumo greitaisiais laivais. Panašias paslaugas teikia vienas
privatus operatorius, tačiau jis veikia tik sezono viduryje bei įkarštyje ir dėl to neįvykdo sutartyje
nustatytų paslaugų teikimo reguliarumo bei dažnumo reikalavimų.

(113) Dviejuose iš trijų maršrutų, jungiančių Sardiniją su jos mažosiomis salomis, t. y. maršrutu Palau/-

Maddalena į šiaurę ir maršrutu Carloforte/Calasetta į pietus privatūs Italijos operatoriai kartu su kompanija Saremar teikia paslaugas ištisus metus. Išvykimo laiko tvarkaraštis rodo, kad privačių operatorių
paslaugos yra suderintos su valstybinio operatoriaus teikiamomis paslaugomis, užtikrinant didesnį
mažųjų salų gyventojų judrumą. Tačiau Italijos institucijų pateikta informacija (registracijos numeriai
A/13350/04, A/13346/04 ir A/13356/04) rodo, kad privačių konkurentų laivai, kuriems Italijos
institucijų teigimu buvo skirta vietos valdžios pagalba, yra daugiau kaip 20 metų senumo ir dėl to
neatitinka sutartinių paslaugų įsipareigojimų reikalavimų. Privatus operatorius, aptarnavęs maršrutą
Carloforte/Calasetta, nuo 1998 m. gaudavo regionines subsidijas už maršruto eksploatavimą naktį ir
anksti ryte. Šie duomenys patvirtina poreikį subsidijoms, užtikrinant pakankamo lygio viešąsias
paslaugas.

Toremar
(114) Kompanija Toremar konkuruoja su įvairiais Italijos operatoriais dviejuose maršrutuose, jungiančiuose

Tuscan archipelago salas su pakrante, tai yra Portoferraio/Piombino su Elba sala ir Giglio/Porto San
Stefano su Giglio sala.

(115) Maršrutu Portoferraio/Piombino kompanija Toremar per dieną įvykdo 8–15 kelionių, priklausomai nuo

metų laiko, naudodama mišrius keleivinius/krovininius laivus. Nustatant kelionių skaičių ir tvarkaraštį,
viena vertus, atsižvelgiama į susisiekimą su salos autobusų tinklu, ir, kita vertus, su kontinentiniais
geležinkelio bei autobusų tinklais. Vienas privatus operatorius teikia paslaugas kiekvieną dieną ištisus
metus panašiu dažnumu, kaip Toremar. Remiantis Italijos institucijų pateikta informacija (registracijos
numeris A/12951/04), privataus operatoriaus laivai yra daugiau kaip 20 metų senumo, privatus
operatorius yra vienintelis, kuris vykdo pirmąją ir paskutinę dienos keliones ir kad nuo 2000 m.
šios susisiekimo paslaugos davė pelną, kuris buvo išskaitytas iš metinės balansuojančios subsidijos
sumos.
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(116) Jūrų kelyje su Giglio sala kompanija Toremar per dieną įvykdo 3–5 keliones, priklausomai nuo metų

laiko, specialiu laivu, kuris gabena ne tik keleivius ir transporto priemones, bet ir energijos produktus.
Dėl vietinių medicinos įstaigų trūkumo kompanijos Toremar laivas yra priverstas pasilikti salos uoste
visai nakčiai, kad gautų visą reikalingą pirmąją medicininę pagalbą. Šį maršrutą ištisus metus aptarnauja privatus operatorius. Vis dėlto, Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad ne sezono metu
šis operatorius savo paslaugas apriboja arba nutraukia.

Caremar
(117) Kompanija Caremar konkuruoja su privačiais Italijos operatoriais maršrutais Kapris/Sorrento, Kapris/

Neapolis, Ischia/Neapolis ir Procida/Neapolis tarp pusiasalio ir Neapolio įlankos salų (Kapris, Ischia ir
Procida) bei dviejuose maršrutuose Ponza/Formia ir Ventotene/Formia, jungiančiuose mažas salas Ponza ir
Ventotene su kontinentu.

(118) Maršrutu Kapris/Sorrento kompanija Caremar teikia paslaugas kiekvieną dieną ištisus metus mišriu

laivu, kuriuo ji taip pat aptarnauja gretimą maršrutą Kapris/Neapolis. Informacija, kurią pateikė Italijos
institucijos 2001 m. spalio 26 d. ir 2002 m. balandžio 16 d. susitikimuose (dokumentų registracijos
numeriai A/13326/04 ir A/13330/04), rodo, kad šiame rinkos segmente veikiantys privatūs operatoriai mišraus transporto paslaugas teikia tik sezono įkarštyje ir dėl to neįvykdo visų paslaugų
reguliarumo reikalavimų, kuriuos nustatė Italijos institucijos.

(119) Maršrutu Kapris/Neapolis kompanija Caremar konkuruoja su privačiais Italijos operatoriais greitojo

jūrų transporto segmente. Remiantis Italijos institucijų pateikta informacija, šiame rinkos segmente
privačių operatorių paslaugos yra panašios į kompanijos Caremar teikiamas paslaugas. Be to, Komisija
nurodo, kad kompanijos Caremar laivas yra priverstas per naktį pasilikti Kapryje, kai reikia skubios
medicininės pagalbos, ir kad dėl to pirmoji jo dienos kelionė yra išvykimas iš salos, tokiu būdu
sudarant galimybę salos gyventojams darbo arba mokslo reikalais nuvykti į kontinentą. Minėtoji
informacija taip pat rodo, kad metinė balansuojanti subsidija, išmokėta kompanijai Caremar, buvo
apskaičiuota remiantis šių paslaugų teikimo rezultatų analize.

(120) Ischia ir Procida salas su kontinentiniais Neapolio ir Pozzuoli uostais jungia įvairios mišraus ir greitojo

jūrų transporto paslaugos. Jūrų kelią Ischia/Procida/kontinentas (Neapolis arba Pozzuoli) aptarnauja tik
kompanija Caremar. Kita vertus, tiesioginius jūrų kelius Ischia/Neapolis ir Procida/Neapolis aptarnauja
kompanijos Caremar greitieji laivai bei įvairūs privatūs Italijos operatoriai. Italijos institucijų pateikta
informacija rodo, kad šiuose dviejuose tiesioginiuose jūrų keliuose – Ischia/Neapolis ir Procida/Neapolis
– privačių operatorių teikiamos paslaugos apskritai yra panašios į kompanijos Caremar teikiamas
paslaugas. Tačiau Komisija nurodo, kad jūrų kelyje Procida/Neapolis kompanija Caremar ištisus
metus vykdo pirmąją dienos kelionę iš Procida salos ir paskutinę dienos kelionę iš kontinento ne
sezono metu, tokiu būdu sudarydama galimybę salos gyventojams keliauti darbo arba mokslo reikalais. Komisija taip pat nurodo, kad metinė balansuojanti subsidija, išmokėta kompanijai Caremar, buvo
apskaičiuota remiantis šių paslaugų teikimo rezultatų analize.

(121) Be to, atsižvelgdama į skundą, gautą 1999 m. rugpjūčio 13 d. (užregistruotą DG Transport 1999 m.

rugpjūčio 18 d. numeriu D 02.308 64296), Komisija turi pagrindo manyti, kad bent jau už 1990 m.
privatūs operatoriai, teikę greitojo jūrų transporto paslaugas daugeliu maršrutų Neapolio įlankoje,
įskaitant maršrutus Neapolis/Kapris, Neapolis/Ischia, Neapolis/Sorrento/Kapris ir Neapolis/Procida/Ischia,
gavo Campania regiono subsidijas. Šie duomenys patvirtina poreikį subsidijoms, užtikrinant reikiamo
lygio viešąsias paslaugas.

(122) Tiesioginiuose maršrutuose Ponza/Formia ir Ventotene/Formia kompanija Caremar konkuruoja su vienu

privačiu operatoriumi greitojo jūrų transporto paslaugų segmente. Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad paslaugas kiekvieną savaitės dieną maršrutu Ventotene/Formia teikia tik kompanija
Caremar, įvykdydama sutartinius reguliaraus paslaugų teikimo reikalavimus. Be to, greitojo jūrų transporto paslaugos, kurias kompanija Caremar teikia maršrutu Ponza/Formia tik pirmadieniais, papildo
kitomis savaitės dienomis privataus operatoriaus teikiamas paslaugas.
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Kompensacijos poreikis
(123) Komisija nurodo, kad regioninių kompanijų paslaugos, teikiamos maršrutais, kuriuose nėra konku-

rencijos, apima keleivinio ir krovininio transporto paslaugas, o įvairiems penkerių metų laikotarpiams,
nurodytiems viešųjų paslaugų sutartyse, yra būdinga nepakankama konkurencija. Nepakankama
konkurencija, pastarąjį dešimtmetį būdinga šiuose maršrutuose, rodo, kad pagal rinkos taisykles
veikiančios kompanijos negalėtų užtikrinti transporto paslaugų, kurias teikia regioninės kompanijos
pagal sutartis. Atsižvelgiant į tai, reikia skirti kompensaciją, kuri kompensuotų minėtų kompanijų
papildomas išlaidas, patiriamas teikiant šias paslaugas.

(124) Komisija nurodo, kad pirmiau aptartuose maršrutuose, kuriuose regioninės kompanijos patiria konku-

renciją, laisvai veikiančios rinkos jėgos daugeliu atvejų negali užtikrinti transporto paslaugų, kurias
pagal sutartis teikia regioninės kompanijos. Šiuo atveju, siekiant finansuoti minėtų kompanijų papildomas išlaidas, patiriamas teikiant šias paslaugas, taip pat reikalinga kompensacija.

(125) Yra keletas retų atvejų, kai panaši konkurencija patvirtina rinkos pajėgumą patenkinti paslaugų

poreikį, nustatytą viešųjų paslaugų sutartyse. Bet kurių privačių operatorių dalyvavimas, kurie, negaudami finansinės kompensacijos, yra pajėgūs įvykdyti valstybiniam operatoriui taikomus įsipareigojimus dėl paslaugų reguliarumo, dažnumo ir laivų rūšies, verčia suabejoti kompensacijos, išmokėtos
valstybiniam operatoriui minėtiems maršrutams aptarnauti būtinumu ir proporcingumu. Ši problema
visų pirma yra būdinga greito susisiekimo jūrų keliams Neapolis/Kapris ir Neapolis/Ischia, kuriuos
aptarnauja kompanija Caremar Neapolio įlankoje.

(126) Atitinkama informacija, kurią Komisijai atsiuntė daugelis ieškovų, rodo, kad 2002 m. kovo mėn.

Campania regiono iniciatyva privatūs operatoriai, ilgą laiką veikę Neapolio įlankos rinkoje, kartu su
regioninėmis institucijomis įsipareigojo ištisus metus teikti paslaugą, panašią į Caremar teikiamą
paslaugą, pirmiau nurodytuose dviejuose maršrutuose, iš anksto atsisakydami bet kokios finansinės
kompensacijos. Tačiau, Komisijos nuomone, šios paslaugos savo reguliarumu, dažnumu ir naudojamo
laivo rūšimi skiriasi nuo valstybinio operatoriaus teikiamų paslaugų, o privatūs operatoriai turi teisę
atsisakyti savo įsipareigojimų, pranešę apie tai prieš 45 dienas. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad
daugelis įsipareigojimų taikomi tik valstybiniam operatoriui (pvz., laivo prisišvartavimas saloje nakčiai
ir pirmosios bei paskutinės dienos kelionių vykdymas) ir yra susiję su papildomomis išlaidomis,
kurias reikia įtraukti skaičiuojant kompensaciją. Be to, paslaugos, kurias teikia kompanija Caremar
ir privatūs operatoriai, viena kitą papildo. Atsižvelgiant į šias sąlygas, kompensacijos poreikis ir
proporcingumas abejonių nekelia.

(127) Kad nustatytų, ar regioninėms kompanijoms išmokėtos metinės kompensacijos suma yra minimali ir

būtina suteikti paslaugoms, atitinkančioms Italijos institucijų nustatytus viešųjų paslaugų reikalavimus,
Komisija turi išanalizuoti visus veiksnius, dėl kurių valstybinis operatorius, teikdamas minėtas
paslaugas, yra priverstas patirti papildomas išlaidas. Komisija nurodo, kad pagal kompensacijos skaičiavimo mechanizmą sezono įkarštyje uždirbtas pelnas gali būti naudojamas ne sezono metu susikaupusiems nuostoliams sumažinti, o tokiu būdu apskaičiuota metinė kompensacija yra apskritai
mažesnė nei tuo atveju, kai sukaupti nuostoliai būtų paprasčiausiai susumuoti pagal kiekvieną maršrutą. Komisija taip pat pastebi, kad kompanijos pajamos apribojamos nustatant kainas dviem būdais,
visų pirma, nustatant lengvatines kainas, kurios taikomos tam tikroms socialinėms kategorijoms, ir
reikalaujant, kad kompanija, keičianti kainas, gautų valdžios pritarimą. Italijos institucijų pateikta
informacija rodo, kad regioninės kompanijos negali laisvai pritaikyti savo kainų, pirmiausia atsižvelgdamos į veiklos sąnaudas. Šis dvigubas apribojimas, dėl kurio gerokai sumažėja kompanijų, kurioms
taikoma koncesija, pajamos ir pasikeičia metinės kompensacijos dydis, tokiomis aplinkybėmis negali
būti apibūdintas kaip agresyvi komercinė politika, kuriai būdingos grobikiškos kainos.
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(128) Antra, Komisija nurodo, kad kainų elementus, į kuriuos atsižvelgiant skaičiuojama kompensacija,

nustato valdžios institucijos, nepalikdamos kompanijoms jokios pasirinkimo laisvės. Šie elementai
atspindi visas nuolatines ir kintamas išlaidas, tiesiogiai susijusias su paslaugų, kurias valdžios institucijos priskiria bendros ekonominės svarbos paslaugoms ir kurios yra numatytos sutartyse. Toliau
nurodytose lentelėse, kuriose 2000 m. naudojami kaip orientaciniai metai, pateikiamos kiekvienos
regioninės kompanijos išlaidos, pagal kurias skaičiuojama metinė kompensacija. Valdžios institucijų
nustatyti išlaidų elementai, nurodyti viešųjų sutarčių prieduose, visoms regioninėms kompanijoms yra
vienodi ir nuo 1991 m. nepasikeitė.

(milijonais ITL)
IŠLAIDŲ ELEMENTAI 2000 m. ekonominės
sąskaitos

ADRIATICA

SAREMAR

TOREMAR

SIREMAR

CAREMAR

i)

tarpininkavimo komisiniai/įsigijimo
kaštai

[…] (*)

[...]

[...]

[...]

[...]

ii)

uosto mokesčiai/uosto tranzito
išlaidos ir kitos transporto išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

v)

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Iš viso išlaidų

139 893

36 299,6

Veiklos pajamos

112 424

12 651,4

34 576,9

43 335,1

32 594,3

Rezultatas (išlaidos – pajamos)

– 27 469

– 23 648,2

– 11 098,1

– 59 546,0

– 37 519,5

3 571

828,2

1 993,0

3 940,4

2 290,5

24 476,4

13 091,1

63 486,4

39 810,0

grynieji finansiniai mokesčiai

Kapitalo investicijų grąža
Kompensacija pagal 7 straipsnį
Metinė subsidija

– 45 675,0 – 102 881,1

70 113,8

806
31 846

(*) Verslo paslaptis.

Veiklos išlaidos apima įgulos, aptarnavimo, draudimo, kuro ir alyvos išlaidas. „Administravimo“
punktas iš esmės apima pakrantės darbuotojų ir administravimo paslaugų išlaidas. Komisija nurodo,
kad visus išlaidų elementus, naudojamus skaičiuojant metinę kompensaciją, galima susieti su maršrutais, kuriuos regioninės kompanijos aptarnauja pagal sutartis, ir kad minėti elementai yra reikalingi
jų aptarnavimui. Kalbant apie laivų nusidėvėjimą, Komisijos nuomone, jeigu aptariami laivai naudojami tik sutartyse numatytoms paslaugoms teikti, išlaidų elementą galima laikyti būtinu minėtoms
paslaugoms teikti, ir dėl to jį teisėtai galima įtraukti, skaičiuojant metinę kompensaciją. Komisija,
nustatė, kad šiuose laivuose naudojamo kuro ir alyvos kaina nėra susijusi su jokiu diskriminuojančiu
elementu, dėl kurio sumažėjusi tokio kuro ir tepalų kaina būtų naudinga regioninėms kompanijoms,
bet ne kitiems jūrų transporto operatoriams.

(129) Kad Komisija galėtų nustatyti, ar kompensacija buvo išmokėta proporcingai, Italijos institucijos

pateikė jai visų maršrutų, kuriuos per pastaruosius 10 metų aptarnavo regioninės kompanijos, veiklos
sąskaitų analizę.
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(130) Šiuo atveju Komisija visų pirma norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad metinės kompensacijos dydis

skaičiuojamas atsižvelgiant į veiklos pelną, kurį kiekviena iš regioninių kompanijų užregistravo viešųjų
paslaugų sutartyse nurodytuose maršrutuose ir kuris išskaitomas iš visų minėtuose maršrutuose
sukauptų nuostolių. Šis skaičiavimo būdas padeda apriboti subsidijos, išmokėtos regioninėms kompanijoms, sumą.

(131) Komisija apskritai mano, kad, skaičiuojant metinę kompensaciją, galima atsižvelgti tik į tiesiogines

mokesčių, susijusių su Italijos institucijų nustatytais viešųjų paslaugų įsipareigojimais, išlaidas. Ji
nurodo, kad regioninės kompanijos teikia tik reguliarias paslaugas pagal įvairius penkerių metų
planus ir juose numatytą paslaugų reguliarumą, dažnumą ir pajėgumą.

(132) Jeigu pateikti duomenys rodo, kad regioninės kompanijos, teikdamos paslaugas, susidūrė su panašiais

konkurentais, reikia patikrinti, ar buvo užregistruotas neigiamas grynasis veiklos rezultatas ir ar į jį
buvo atsižvelgta, skaičiuojant atitinkamai kompanijai išmokėtą metinę kompensaciją.

(133) Maršrute Bari/Durrës (Albanija) kompanija Adriatica konkuravo su kitu panašiu Bendrijos operato-

riumi. Tačiau tyrimas parodė, kad minėtos kompanijos veiklos rezultatai šiame maršrute yra teigiami,
ir kad ji negavo jokios subsidijos už suteiktas paslaugas.

(134) Maršrute Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras iki 2000 m., kai ji nustojo teikti susisiekimo paslaugas šiuo

maršrutu, kompanija Adriatica apskritai patyrė panašią kitų Bendrijos operatorių konkurenciją. Veiklos
rezultatų tyrimas rodo, kad, skaičiuojant metinę kompensaciją, buvo atsižvelgta į šiame maršrute
užregistruotą grynąjį nuostolį. Atsižvelgdama į kompensacijos poreikį, Komisija nurodė (101 konstatuojamoji dalis), kad šis maršrutas yra svarbus Bendrijos atokių regionų plėtrai pagal 1997 m.
Bendrijos gaires. Tačiau Komisija jau yra nurodžiusi, kad už laikotarpį nuo 1992 m. sausio iki
1994 m. liepos mėn., per kurį Adriatica dalyvavo uždraustame pakte, kompensacija nebūtina.

(135) Komisija jau yra nurodžiusi (105 konstatuojamoji dalis), kad joks privatus Italijos operatorius valsty-

binio operatoriaus aptarnaujamose vietinėse rinkose ištisus metus neteikia panašių paslaugų, kaip
kompanija Siremar, kurios patenkintų visus viešųjų paslaugų poreikius numatytus penkerių metų
planuose.

(136) Išanalizavusi informaciją apie kompaniją Saremar, Komisija nustatė (112 konstatuojamoji dalis), kad

maršrutą Santa Teresa/Bonifaco aptarnaujantis privatus konkurentas neįvykdo Italijos institucijų nustatytų reguliaraus ir nepertraukiamo paslaugų teikimo ištisus metus reikalavimų. Be to, Komisija pastebėjo (113 konstatuojamoji dalis), kad minėtuose dviejuose kabotažo maršrutuose, kuriuos aptarnauja
konkuruojantys privatūs Italijos operatoriai, kompanijos Saremar privačių konkurentų laivai nevykdo
Italijos institucijų reikalavimų dėl maksimalaus laivų naudojimo laiko.

(137) Komisija pastebėjo (114–116 konstatuojamosios dalys), kad privatus operatorius, konkuruojantis su

kompanija Toremar maršrute tarp Tuscany ir Elba salos, nevykdo Italijos institucijų reikalavimų dėl
laivų naudojimo laiko.

(138) Kompanija Caremar, teikdama Kapris/Neapolis, Procida/Neapolis ir Ischia/Neapolis susisiekimo

paslaugas, susiduria su panašia privačių Italijos operatorių konkurencija greitojo keleivinio transporto
segmente. Italijos institucijų pateikta informacija patvirtina, kad, skaičiuojant metinę kompensaciją,
buvo atsižvelgta į šiuos maršrutus, kurių veiklos rezultatai rodo bendrą nuostolį.
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(139) Komisija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, nustatant regioninių kompanijų viešųjų paslaugų kainą,

nebuvo taikoma viešųjų pirkimų tvarka, kuri būtų sudariusi galimybę apskaičiuoti su viešąja paslauga
susijusias papildomas išlaidas. Atsižvelgiant į tai, Komisijai reikia nustatyti, pagal kokias išlaidas reikia
skaičiuoti kompensaciją, kitaip sakant, kompanijų, kurioms taikoma koncesija, išlaidas, kurios yra
tiesiogiai susijusios su viešųjų paslaugų teikimu ir jam būtinos. Komisija pastebi, kad, kaip rodo toliau
pateiktos lentelės, įvairūs išlaidų elementai, į kuriuos atsižvelgia regioninės kompanijos ir kompanija
Tirrenia di Navigazione yra vienodi (49). Dėl to viešųjų paslaugų sutartyse apibrėžta minėtųjų kompanijų
išlaidų struktūra yra identiška. Savo sprendime dėl kompanijos Tirrenia di Navigazione Komisija pripažino, kad šie išlaidų elementai buvo tiesiogiai susiję su viešųjų paslaugų teikimu ir jam būtini.

(140) Toliau pateiktos lentelės atspindi regioninių kompanijų išlaidų pokyčius pagal metus (50):

ADRIATICA
Išlaidų elementai

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tarpininkų komisiniai ir kt.

[…]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Uosto mokesčiai ir
kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) Veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) Nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) Administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) Kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

i)
ii)

v)

Grynieji finansiniai
mokesčiai

Iš viso išlaidų

127 018 124 191 158 533 166 334 170 095 174 331 179 809 151 109 137 255

SAREMAR
Išlaidų elementai

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tarpininkų komisiniai ir kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Uosto mokesčiai ir
kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) Veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) Nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) Administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) Kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

i)
ii)

v)

Grynieji finansiniai
mokesčiai

Iš viso išlaidų

33 519 35 938 35 295,2 34 605,7 34 972,8 36 653,4 39 602,0 40 218,8 36 300,0

(49) Sprendimas 2001/851/EB, žr. 5 išnašą.
(50) PricewaterhouseCoopers tyrimo duomenys, žr. 13 išnašą.
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TOREMAR
Išlaidų elementai

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tarpininkų komisiniai ir kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Uosto mokesčiai ir
kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) Veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) Nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) Administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) Kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

i)
ii)

v)

Grynieji finansiniai
mokesčiai

Iš viso išlaidų

43 511 44 907 47 696,6 47 900 50 516,1 48 900

50 801 47 840,1 45 675

SIREMAR
Išlaidų elementai

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tarpininkų
komisiniai ir kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Uosto mokesčiai ir kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) Veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) Nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) Administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) Kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

i)
ii)

v)

Grynieji finansiniai mokesčiai

Iš viso išlaidų

79 543 75 845 78 549,7 80 947,5 85 934,6 97 536,9 106 563,1 110 611,1 102 881

CAREMAR
Išlaidų elementai

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tarpininkų komisiniai ir kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Uosto mokesčiai ir
kt.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iii) Veiklos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

iv) Nusidėvėjimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vi) Administravimas

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

vii) Kitos išlaidos

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

i)
ii)

v)

Grynieji finansiniai
mokesčiai

Iš viso išlaidų

59 987 63 737 69 365,7 71 389,6 71 404,1 73 752,0 77 143,0 74 172,0 70 114

LT

L 53/58

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2005 2 26

(141) Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad regioninių kompanijų atskirų išlaidų elementų poky-

čius per laikotarpį visų pirma sąlygoja išoriniai veiksniai, tokie kaip infliacija ir palūkanų normų
svyravimai. Tai patvirtina šios lentelės duomenys:

Metai

1992

Infliacijos pokytis (*)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

4,2

3,9

5,4

3,9

1,7

1,8

1,6

Trumpalaikės normos

14,901 14,240

10,940

11,162

9,301

7,836

6,180

3,398

Vidutinės trukmės ir
ilgalaikės normos

11,377 10,926

11,146

11,992

11,324

8,860

6,390

4,259

2000

(*) Oficialusis ISTAT indeksas.

Regioninėms kompanijoms išmokėtos kompensacijos pokytis yra tiesiogiai susijęs su kiekvienos
kompanijos išlaidų, kaip nurodyta pirmiau, ir pajamų (žr. lenteles 43 konstatuojamojoje dalyje)
svyravimais, atspindinčiais išorinius veiksnius (pvz., infliaciją). Dėl to, vadovaujantis šiomis lentelėmis,
galima teigti, kad bendras regioninių kompanijų išlaidų padidėjimas buvo mažesnis už visus infliacijos
svyravimus 1992–2000 m.
(142) Kiekvienos kompanijos išlaidų, o dėl to ir kompensacijos, pasikeitimus galima paaiškinti skirtingais

išoriniais veiksniais.
(143) Kompanijos Adriatica tarptautinio jūrų susisiekimo paslaugos su Jugoslavija, Kroatija ir Albanija

įvairiais metais labai keitėsi dėl regiono politinės situacijos. Be to, 1999 m. nutraukus ryšius su
Graikija, veiklos išlaidos gerokai sumažėjo (51).

(144) Kompanijos Saremar veiklos išlaidų santykinį stabilumą 1992–2000 m. galima paaiškinti šios kompa-

nijos teikiamų paslaugų pobūdžiu, t. y. kabotažo paslaugomis tarp Sardinijos ir kaimyninių salų,
kurios visų pirma tenkina vietinių bendruomenių poreikius, ir dėl to jų pasiūlai bei paklausai nebūdingi dideli pokyčiai.
(145) Tą patį galima pasakyti ir apie kompaniją Toremar, vykdančią vietinį susisiekimą su Tuscan archipelago

salomis ir patiriančią nežymius pasiūlos ir paklausos svyravimus.
(146) Kompanijų Siremar ir Caremar veiklos išlaidos didėjo lygiagrečiai pajamoms, uždirbtoms šių dviejų

kompanijų aptarnaujamuose maršrutuose. Išaugusios pajamų, kurios kompanijos Caremar atveju buvo
didesnės, leido išlaikyti gana stabilaus dydžio metinę subsidiją (žr. 43 konstatuojamojoje dalyje
pateiktas lenteles).
(147) Vertindama kapitalo investicijų grąžą, Komisija pastebi, kad pagal Bendrijos gaires, taikomas valstybės

pagalbai jūrų transportui (52), subsidijos, kuri skiriama kaip kompensacija už viešųjų paslaugų įsipareigojimų įvykdymą, suma nustatoma atsižvelgiant į „pakankamą kapitalo investicijų grąžą“, taikomą
aptariamam atvejui. Be to, precedentų teisė pripažįsta, kad visuomenei svarbios paslaugos teikimui
būtina taikyti priimtinas ekonomines sąlygas (53) ir kad į kompensaciją už viešųjų paslaugų įsipareigojimų įvykdymą galima įtraukti pakankamą pelną (54). Šiuo atveju Komisija nurodo, kad kapitalo
investicijų grąža per metus svyruoja nuo 12,5 % 1992 m. iki 5,1 % 2000 m. Įvairūs kapitalo investicijų elementai apibūdinami sutartyse, o pelno normos nustatomos pagal rinkos normas, siekiant
atspindėti pakankamą pelną kiekvienam elementui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galima
daryti išvadą, kad buvo nustatytas pakankamas pelnas.

(51)
(52)
(53)
(54)

1998 m. buvo užregistruotas bendras 12 216 mlrd. lirų nuostolis iš susisiekimo su Graikija paslaugų.
OL C 205, 1997 7 5, p. 5.
Teismo nutartis Byloje C-320/91 Corbeau [1993] ECR I-2533.
Apie valstybės pagalbos koncepciją žr. Altmark Trans nutartį, 22 išnaša.
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(148) Regioninių kompanijų išlaidų ir pajamų pokyčiu per laikotarpį galima paaiškinti lygiagretų kompen-

sacijos, išmokėtos pagal sutartis, sudarytas su Italijos valstybe, sumos pasikeitimą. Atsižvelgdama į tai
ir į pirmiau išdėstytas pastabas, Komisija mano, kad regioninių kompanijų grynasis nuostolis atitinka
kompensuotiną sumą. Dėl to, šioms kompanijoms išmokėta kompensacija, atitinkanti grynąjį veiklos
nuostolį ir pakankamą kapitalo investicijų grąžą, yra griežtai proporcinga papildomoms išlaidoms,
susijusioms su joms patikėtu uždaviniu teikti viešąsias paslaugas.

Poveikis prekybos plėtrai
Jūrų kabotažo keliai
(149) Norint įsitikinti, ar valstybės pagalba atitinka Sutarties 86 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taip pat

būtina patikrinti, ar pagalbos poveikis prekybos plėtojimui neprieštarauja Bendrijos interesams. Komisija nurodo, kad pagal Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 (jūrų kabotažas) 4 straipsnio 3 dalį viešųjų
paslaugų sutartys galioja iki jų termino pabaigos, šiuo atveju iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(150) Komisija taip pat nurodo, kad daugeliu atvejų regioninių kompanijų aptarnaujami kabotažo maršrutai

tam tikras salas jungia su artimiausiu kontinentiniu uostu ir yra tik susijusių salų regionų teritorinio
vientisumo užtikrinimo priemonė. Atitinkamos rinkos yra vietinės ir labai priklauso nuo kontinentinio pakrovimo ir iškrovimo uosto. Be to, trumpos kelionės ir jų dažnumas per dieną reiškia, kad
judėjimas šiuose jūrų keliuose dažnai prilygsta priemiestiniam sausumos transporto tinklui.

(151) Komisija taip pat pastebi, kad, nepaisant Italijos kabotažo rinkos liberalizavimo 1999 m. sausio 1 d.,

regioninės kompanijos daugeliu atvejų konkuruoja tik su kitais Italijos operatoriais atitinkamose
rinkose, kurių dauguma minėtose rinkose veikė dar iki pirmiau nurodytos datos.

(152) Atsižvelgdama į tai, Komisija mano, kad balansuojančios subsidijos išmokėjimas regioninėms kompa-

nijoms kabotažo rinkoje iki šiol prekybos plėtojimui nepadarė poveikio, prieštaraujančio Bendrijos
interesams. Tačiau ateityje ši subsidija galėtų padėti sustiprinti aptariamų kompanijų padėtį, sudarydama joms galimybę pašalinti esamą arba galimą konkurenciją rinkoje, kurioje jos veikia. Taip galėtų
atsitikti tuo atveju, jeigu sutarčių taikymas ateityje padidintų regioninių kompanijų pajėgumus,
vykdant pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus maršrutuose, kuriuose jos konkuruoja su privačiais
operatoriais.

(153) Italijos institucijų pateikta informacija apie kabotažo paslaugas, kurias teikdamos regioninės kompa-

nijos susiduria su privačių operatorių konkurencija, rodo, kad kabotažo rinkos liberalizavimo metu:

— kompanijai Adriatica priklausė 44 % greitojo keleivinio transporto rinkos segmentas jūrų keliuose
su Tremiti archipelago salomis ir tarp jų. Krovinių maršrutuose, jungiančiuose kontinentą su
Sicilija, kompanijos Adriatica teikiamos paslaugos sudarė apie 33 % visos paslaugų pasiūlos maršrute Genuja/Termini Imerese (55) ir 60 % – maršrute Ravenna/Katanija. Komisija nurodo, kad kompanijos Adriatica dominavimas pastarajame maršrute netrukdė 2001 m. į rinką patekti naujam
privačiam operatoriui,

— kompanija Siremar valdė apie 58 % keleivinio transporto rinkos Aeolian salų archipelage ir 52 %
greitojo transporto rinkos Egadi salų archipelage,

— kompanija Saremar teikė 59 % visų keleivinio transporto paslaugų maršrutu La Maddalena/Palau ir
53 % maršrutu Carloforte/Calasetta,

— kompanija Toremar teikė 60 % visų keleivinio transporto paslaugų maršrutu Piombino/Portoferraio ir
27 % maršrutu Isola del Giglio/Porto Santo Stefano,
(55) Panašus į privataus konkurento aptarnaujamą maršrutą Genuja/Palermas.
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— greitojo transporto paslaugų segmente kompanija Caremar suteikė susisiekimo paslaugas 17 %
keleivių Neapolio įlankoje ir 31 % keleivių jūrų keliuose su Pontine salomis.

Ta pati informacija rodo, kad per pastaruosius dešimt metų regioninių kompanijų rinkos dalys
apskritai išliko palyginti stabilios.

Italijos institucijų įsipareigojimai
(154) 2003 m. spalio 29 d. laiške (registruotame 2003 m. spalio 31 d. numeriu A/33506) Italijos insti-

tucijos įsipareigojo per 2005–2008 m. kompanijai Caremar neišmokėti kompensacijos už viešųjų
paslaugų įsipareigojimų įvykdymą, siekiant kompensuoti grynąjį veiklos nuostolį greitojo susisiekimo
maršrutu Neapolis/Kapris. Dėl to šis maršrutas bus išbrauktas iš kompanijos Caremar teikiamų
paslaugų sąrašo.

(155) Tame pačiame laiške Italijos institucijos taip pat įsipareigojo 2005–2008 m. sumažinti bendrąsias

keleivinio transporto paslaugų, teikiamų greitaisiais laivais (sparnuotlaiviais ir katamaranais) apimtis
maršrute Neapolis/Procida/Ischia. Pagal Italijos institucijų prisiimtus įsipareigojimus, mažinant pajėgumą, vietų skaičius įvairiuose laivuose, kuriuos kompanija Caremar naudoja šiame maršrute bus
sumažintas nuo 1 142 260 iki 633 200 žiemą ir nuo 683 200 iki 520 400 vasarą, paliekant dabartinį kelionių skaičių, kad būtų užtikrintas salos gyventojų judrumas. Italijos institucijų apskaičiavimu,
bendras pajėgumas žiemą bus sumažintas beveik 45 %, o vasarą – 24 %. 2004 m. vasario 17 d. laiške
(registracijos numeris A/13405/04) Italijos institucijos taip pat nurodė, kad minėtasis sumažinimas
yra susijęs su turistinių paslaugų teikimu, kadangi panašias paslaugas galėjo suteikti privatūs operatoriai. Tame pačiame laiške Italijos institucijos taip pat įsipareigojo viešojo susisiekimo paslaugas
apskaityti atskirose sąskaitose.

(156) Įsipareigojus nutraukti kompanijos Caremar teikiamas greitojo susisiekimo paslaugas maršrutu Nea-

polis/Kapris, pajėgumas jūrų keliuose su Parthenopean salomis žiemą sumažės 65 %, o vasarą – 49 %.

(157) Kaip minėta pirmiau (117–122 konstatuojamosios dalys), šiuose dviejuose jūrų keliuose kompanijos

Caremar teikiamos paslaugos apskritai yra panašios į paslaugas, kurias teikia privačios Italijos kompanijos, jau seniai veikiančios Neapolio įlankos rinkoje ir negaunančios tokios kompensacijos, kokia
mokama kompanijai Caremar.

(158) Komisijos nuomone, atsižvelgiant į tvirtą šių įmonių padėtį, Italijos institucijos taikys skaidrią

apskaitos sistemą ir gerokai sumažins kompanijos Caremar kabotažo paslaugų rinkos dalį Neapolio
įlankoje. Atsižvelgdama į šias pastabas ir į tai, kad privačių operatorių įsipareigojimai Campania
regiono institucijoms neįforminti tikra viešųjų paslaugų sutartimi dėl formalaus įsipareigojimo teikti
atitinkamas susisiekimo paslaugas, Komisija mano, kad būtų neproporcinga, jeigu Italijos institucijos
aptariamais maršrutais ir toliau teiktų minimalias paslaugas, užtikrinant susijusių salos regionų teritorinį vientisumą visais atvejais.

Tarptautiniai jūrų keliai
(159) Tarptautiniai jūrų keliai yra visiškai atviri konkurencijai; vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr.

4055/86, jiems taikomas laisvės teikti paslaugas principas. Atsižvelgiant į tai, kompensacija, išmokėta
kompanijoms Adriatica ir Saremar pagal viešųjų paslaugų sutartis už pirmiau (90–95 konstatuojamosios dalys) apibūdintus tarptautinius jūrų kelius, daro poveikį esamai ir galimai kitų Bendrijos operatorių konkurencijai. Dėl to Komisija turi įsitikinti, ar ši kompensacija padarė poveikį prekybai, kuris
prieštarauja bendram interesui.
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(160) Šiuo klausimu, atsižvelgdama į Italijos institucijų pateiktą informaciją, Komisija nurodo, kad:

— keleivių, kuriems kompanija Saremar suteikė susisiekimo paslaugas maršrutu tarp Korsikos ir
Sardinijos, dalis sudaro 4,4 % visų keleivių, kuriems ši kompanija suteikė vežėjo paslaugas visuose
jos aptarnaujamuose maršrutuose, ir 43 % keleivių aptariamu maršrutu (likusiems 57 % keleivių
vežėjo paslaugas suteikė privatus konkurentas). Be to, nuo sutarties įsigaliojimo minėtoji rinkos
dalis beveik nepakito,

Atsižvelgdama į aptariamo jūrų kelio ypatumus (žr. 91–93 konstatuojamosios dalys) ir ypač į
interesus, kurie yra tik vietinio pobūdžio, bei į ribotas plėtros galimybes, Komisija mano, kad
kompensacija, išmokėta kompanijai Saremar šiam maršrutui aptarnauti, nepadarė prekybai
poveikio, prieštaraujančio bendram interesui,

— 1999 m., t. y. paskutiniais metais, kuriais kompanija Adriatica aptarnavo maršrutą Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras, ji įvykdė 140 kelionių, suteikdama susisiekimo paslaugas 10 % keleivių, vykstančių šiuo maršrutu. 1998 m. šiame maršrute kompanijai Adriatica priklausė 12 % mišraus
transporto rinkos.

Atsižvelgdama į aptariamo jūrų kelio ypatumus (žr. 94 konstatuojamąją dalį), Komisija mano, kad
kompensacija, išmokėta kompanijai Adriatica šiam maršrutui aptarnauti, nepadarė prekybai
poveikio, prieštaraujančio bendram interesui.

To paties negalima pasakyti apie laikotarpį nuo 1992 m. sausio iki 1994 m. liepos mėn., per kurį
kompanija Adriatica ir jos konkurentai dalyvavo neteisėtame pakte dėl komercinėms transporto
priemonėms taikytinų tarifų nustatymo. Per šį laikotarpį skirtos pagalbos sąlygotas konkurencijos
iškreipimas dar labiau padidino dėl pakto sudarymo atsiradusį konkurencijos iškreipimą. Atsižvelgiant į šio jūrų kelio rūšį, neteisėtas paktas, orientuotas tik į vieną konkrečią tarifų kategoriją,
iškreipė teikiamas paslaugas. Atsižvelgdama į šias sąlygas ir nepaisydama Italijos institucijų
pateiktų argumentų, kurie jau buvo atmesti pirmiau (žr. 94 konstatuojamosios dalies a punktą),
Komisija mano, kad pagalba padarė poveikį prekybai, kuris prieštarauja bendram interesui, ir kad
dėl šios priežasties, inter alia, ją būtina pripažinti neatitinkančia bendrosios rinkos reikalavimų.

Investicijos, numatytos penkerių metų planuose ir verslo plane
(161) Kalbant apie investicijas, numatytas penkerių metų planuose, savo sprendime inicijuoti tyrimo proce-

dūrą Komisija išreiškė abejones dėl investicijų finansavimo priemonių, reikalingų teikti paslaugoms,
subsidijuojamoms pagal 1991 m. sutartis. Pirmiausia Komisija norėjo patikrinti, kokia dalis laivų
įsigijimo ir nusidėvėjimo išlaidų buvo įtraukta į metinę kompensaciją. Be to, Komisijos nuomone,
faktą, kad regioninėms kompanijoms buvo garantuota subsidija, apimanti jų laivyno nusidėvėjimo
išlaidas iki 2008 m., galima laikyti Italijos valstybės netiesiogine garantija, kuri leidžia valstybiniam
operatoriui neprisiimti ekonominės rizikos, būdingos kiekvienai investicijai.

(162) Visų pirma negalima pamiršti, kad pagal sutartis regioninės kompanijos subsidijuojamuose maršru-

tuose privalo naudoti mažiau kaip 20 metų senumo laivus ir paprastai būti tokių laivų savininkėmis,
nebent valdžios institucijos taikytų tiesiogines išimtis. Šis įsipareigojimas, kuris yra viešųjų paslaugų
įsipareigojimas, per pastaruosius penkerius metus paskatino regionines kompanijas atnaujinti didžiąją
dalį savo laivyno, atsižvelgiant į pirmajame penkerių metų plane (1990–1994 m.) nurodytuose
maršrutuose naudojamų laivų amžių. Be to, laivo, naudotino kiekviename iš įvairių maršrutų, kuriuos
aptarnauja minėtos kompanijos, rūšis nustatoma ministerijos dekretu, patvirtinančiu arba pakeičiančiu
kiekvieną penkerių metų planą. Kiekvieno naujo laivo įsigijimas, taip pat, kaip seniausių laivų perdavimas arba uždarymas, turi būti patvirtintas ministerijos dekretu, taip pat nurodančiu, kokiai
paslaugai teikti yra priskirtas atitinkamas laivas. Regioninių kompanijų investicijos taip pat turi atitikti
paslaugų, kurias jos teikia per penkerių metų orientacinį laikotarpį, plėtros strategiją, suformuluotą
penkerių metų plane ir patvirtintą valdžios institucijos.
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(163) Atsižvelgdama į šias konkrečias taisykles, Komisija nustatė, ar per 1990–1994 ir 1995–1999 m.

penkerių metų laikotarpius naujų laivų įsigijimo išlaidos ir laivų, kuriuos regioninės kompanijos
naudojo valstybinių paslaugų maršrutuose, nusidėvėjimo išlaidos, viena vertus, atitiko Italijos institucijų reikalavimus ir, kita vertus, ar į jas buvo proporcingai atsižvelgta, skaičiuojant metinę kompensaciją. Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad, įsigijus naujus laivus, kiti laivai tuo pat metu
buvo uždaryti, ir dėl to nebuvo pastebėtas bendro pajėgumo padidėjimas, susijęs su regioninių
kompanijų laivynų atnaujinimu.

(164) Kalbant apie naujų laivų įsigijimo išlaidas, ta pati informacija rodo, kad tokie pirkimai buvo bendrai

finansuojami kiekvienos kompanijos nuosavais ištekliais ir bankų paskolomis. Ta pati informacija taip
pat rodo, kad susijusių kredito įstaigų taikomos palūkanų normos atitinka palūkanų normas, kurios
per tą patį laikotarpį buvo taikomos panašaus dydžio ir apyvartos kompanijoms kituose ūkio sektoriuose (56). Be to, remiantis minėta informacija buvo nustatyta, kad regioninės kompanijos nesinaudojo jokia tiesiogine Italijos institucijų garantija dėl šių paskolų grąžinimo. Komisija pripažįsta, kad
jau pats sutarties su valstybe egzistavimas užtikrino investuotojus, kad jų įsipareigojimai bus įvykdyti,
ir sudarė galimybes regioninėms kompanijoms modernizuoti savo laivynus, neprisiimant ekonominės
rizikos, kurią būtų prisiėmęs komercinis operatorius. Tačiau šis privalumas, kurio negalima prilyginti
netiesioginei garantijai (57) ir kuris dėl to yra valstybės pagalba, nurodyta Sutarties 87 straipsnio 1
dalyje, yra būdingas priemonėms, numatytoms sutartyse, sudarytose dvidešimties metų laikotarpiui
prieš Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 ir 1997 m. Bendrijos gairių, taikomų valstybės pagalbai jūrų
transportui (58), vėliau pakeistų 2004 m. Bendrijos gairėmis (59), įsigaliojimą. Be to, kaip minėta
pirmiau, nauji laivai, kuriuos įsigyja regioninės kompanijos pagal viešųjų paslaugų sutartis, priskiriami
tik reguliarioms paslaugoms, nurodytoms penkerių metų planuose, teikti. Dėl to šis privalumas, kuris
yra neatskiriama viešųjų paslaugų sutarties dalis, atitinka Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje nustatytos
išimties taikymo sąlygas.

(165) Komisija nurodo, kad laivų, kuriuos regioninės kompanijos naudoja penkerių metų planuose nuro-

dytiems maršrutams aptarnauti, nusidėvėjimo išlaidos yra vienas iš išlaidų elementų, kuris pagal
sutarties 5 straipsnio sąlygas, įtraukiamas skaičiuojant metinę subsidiją. Nusidėvėjimas skaičiuojamas
linijiniu metodu per 20 metų laikotarpį, išskyrus labai didelio greičio laivus, kuriems šis terminas yra
apribotas iki 15 metų. Kadangi laivų, naudojamų aptarnauti jūrų keliams, kuriuos Italijos institucijos
yra pripažinusios bendros svarbos jūrų keliais, nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal sutartyse nustatytus
kriterijus, ir kadangi patikrinus šių maršrutų analitines sąskaitas nebuvo nustatytas joks kompensacijos sumos viršijimo elementas per aptariamus du penkerių metų laikotarpius, Komisija mano, kad
sutartinį mechanizmą, pagal kurį, skaičiuojant metinę kompensaciją, reikia atsižvelgti į laivo nusidėvėjimą, galima taikyti pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį. Paslaugų, pripažintų bendros svarbos
paslaugomis, teikimas reiškia, kad naudojamų laivų rūšį ir pajėgumą iš anksto turi nustatyti valdžios
institucijos ir kad dėl to į jų nusidėvėjimą galima atsižvelgti skaičiuojant metinę kompensaciją, jeigu
atitinkamus laivus bendrovė įsigijo normaliomis rinkos sąlygomis ir jai patikėtiems uždaviniams
vykdyti, su sąlyga, kad tokie laivai bus naudojami tik reguliarioms susisiekimo paslaugoms teikti
sutartiniais maršrutais. Komisija nurodo, kad regioninės kompanijos minėtus laivus naudoja tik
reguliarioms paslaugoms, pripažintoms bendros svarbos paslaugomis, teikti, ir dėl to, skaičiuojant
metinę subsidiją, galima visiškai atsižvelgti į jų nusidėvėjimą. Tai liečia ir investicijas, reikalingas teikti
paslaugoms, kurias Italijos institucijos numatė penkerių metų laikotarpiui nuo 2000 iki 2004 m. ir
kurių rūšis bei pajėgumas atitinka minėtųjų institucijų prisiimtus aptarnavimo lygio įsipareigojimus.

(166) Kalbant apie papildomas investicijas, numatytas 1999–2002 m. verslo plane, reikėtų atkreipti dėmesį

į tai, kad, inicijavus procedūrą, šio plano įgyvendinimas buvo sustabdytas.

(56) Pavyzdžiui, greitųjų laivų įsigijimas buvo finansuojamas iš 160 milijardų ITL paskolos, suteiktos 10 metų, kurią 1999
m. suteikė Banco di Napoli, su kintamomis palūkanomis, atitinkančiomis šešių mėnesių Euribor palūkanų normą,
padidintą 0,40 %. Italijos institucijų pateikta informacija rodo, kad ta pati kredito įstaiga tuo pat metu teikė paskolas
kitoms didelėms kompanijoms beveik vienodomis sąlygomis.
57
( ) Žr. Komisijos pranešimą apie EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymą valstybės pagalbai garantijų forma (OL C 71,
2000 3 11, p. 14).
(58) Žr. 39 išnašą.
(59) Žr. 39 išnašą.
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Suderinamumas su kitomis Bendrijos teisės nuostatomis
(167) Precedentų teisėje nuolat kartojama, kad bendra Sutarties struktūra rodo, jog 88 straipsnyje nustatytos

tvarkos taikymo rezultatas niekada neturi prieštarauti konkrečioms Sutarties nuostatoms. Dėl to
valstybės pagalbos, kurios tam tikros sąlygos prieštarauja kitoms Sutarties nuostatoms, Komisija
negali pripažinti atitinkančia bendrosios rinkos reikalavimus (60). Komisijos įsipareigojimas užtikrinti,
kad 87 ir 88 straipsniai būtų taikomi nuosekliai su kitomis Sutarties nuostatomis, yra dar labiau
būtinas tais atvejais, kai tų kitų nuostatų tikslas, kaip ir šiuo atveju, yra užtikrinti sąžiningą konkurenciją bendrojoje rinkoje. Priimdama sprendimą dėl pagalbos suderinamumo su bendrąja rinka,
Komisija privalo žinoti apie individualių prekiautojų riziką, kuri mažina konkurenciją bendrojoje
rinkoje (61).

(168) Kaip minėta pirmiau, nuo 1992 m. sausio iki 1994 m. liepos mėn. kompanija Adriatica dalyvavo

pakte dėl komercinėms priemonėms taikytinų tarifų nustatymo maršrute Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras, pažeisdama Sutarties 81 straipsnį (62), nes tuo metu ji gavo pagalbą šiam maršrutui aptarnauti.
Minėtasis paktas iškreipė konkurenciją visų teikiamų paslaugų srityje. Atsižvelgiant į ryšį tarp išaiškinto pažeidimo ir gautos pagalbos bei į šių dviejų veiksnių sąlygotą bendrą konkurencijos iškreipimą,
ir nepaisant Italijos institucijų pateiktų argumentų, kurie buvo atmesti pirmiau (žr. 94 konstatuojamosios dalies a punktą), Komisija mano, kad dėl šios priežasties, inter alia, atitinkamą pagalbą reikia
paskelbti nesuderinama su bendrąja rinka.

Kompensavimo mechanizmo taikymas ateityje
(169) Komisija nurodo, kad esama kompensavimo sistema turi būti taikoma iki 2008 m. pabaigos. Po to

kompensacija už suteiktas paslaugas bus mokama tik laikantis įsipareigojimų, nustatytų Reglamentu
(EEB) Nr. 3577/92 (63), ir Bendrijos teisės nuostatų dėl viešųjų sutarčių ir paslaugų koncesijų.

(170) Komisijos nuomone, likusiam dabartinio mechanizmo taikymo laikotarpiui reikia nustatyti dvi

sąlygas, užtikrinančias pagalbos suderinamumą su bendrąja rinka ir palengvinančias patikras. Visų
pirma, Komisija mano, kad už 2004–2008 m. laikotarpį visos regioninės kompanijos savo veiklą
kiekviename iš aptariamų maršrutų, kuriais teikiamos viešosios paslaugos, turi apskaityti atskirtose
sąskaitose. Kalbėdama apie kompaniją Caremar, Komisija nurodo, kad 2004 m. vasario 17 d. laišku
(registracijos numeris A/13405/04) Italijos institucijos prisiėmė atitinkamą įsipareigojimą. Antra, apie
dalies arba visų teikiamų paslaugų ilgalaikį pasikeitimą, kuris gali būti susijęs su pagalbos padidėjimu,
kompanijos Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar privalo iš anksto informuoti Komisiją.

VI. IŠVADOS
(171) Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas sąlygas, Komisija mano, kad nelieka jokių abejonių dėl pagalbos,

išmokėtos regioninėms kompanijoms nuo 1992 m. ir vėliau pagal 1991 m. sutartis, suderinamumo
su bendrąja rinka, išskyrus pagalbą, skirtą kompanijai Adriatica už laikotarpį nuo 1992 m. sausio iki
1994 m. liepos mėn. aptarnauti maršrutui Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras, ir neatitinkančią bendrosios rinkos reikalavimų trimis aspektais, iš kurių kiekvienas atskirai pakankamai pagrindžia minėtąją
išvadą: pirma, ši pagalba nepatenkino faktinio viešosios paslaugos poreikio; antra, jos poveikis
prekybos plėtojimui pažeidė bendrus interesus; trečia, ji buvo glaudžiai susijusi su paktu, uždraustu
pagal EB Sutarties 81 straipsnį. Atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr.
659/99 14 straipsniu, tokią pagalbą būtina susigrąžinti, išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja
(60) Žr. Teisingumo teismo nutartis Byloje C-73/79 Komisija prieš Italiją [1980] ECR I-1533, 11 paragrafas; Byla C-225/91
Matra SA prieš Komisiją [1993] ECR I-3203, 41 paragrafas; Byla C-156/98 Vokietija prieš Komisiją [2000] ECR I-6857,
78 paragrafas.
(61) Matra nutartis, 42 ir 43 paragrafai, žr. 61 išnašą.
(62) 1999 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas 1999/271/EB, susijęs su procesu, nustatytu Sutarties 85 straipsnyje
(IV/34466 – Graikijos keltai) (OL L 109, 1999 4 27, p. 24), kuris šiuo klausimu buvo patvirtintas 2003 m. gruodžio
11 d. Pirmosios instancijos teismo nutartimi Byloje T-61/99 Adriatica di Navigazione prieš Komisiją (dar nepaskelbta).
(63) Kaip aiškinama Komisijos komunikate C(2004)43 def. – Bendrijos gairės, taikomos valstybės pagalbai jūros transportui, žr. 39 išnašą.
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Bendrijos teisės bendrajam principui. Šiuo atveju Komisija mano, kad joks principas netrukdo susigrąžinti pagalbos, ypač dėl to, kad kompanija Adriatica, dalyvaudama pakte su savo konkurentais,
neturėjo pagrindo tikėtis tokios pagalbos. Visos problemos, kylančios iš pagalbos susigrąžinimo, nėra
išimtinio pobūdžio. Dėl to Italija privalo imtis visų būtinų priemonių pagalbai iš gavėjo susigrąžinti.

(172) Šis sprendimas liečia tik valstybės pagalbos aspektus ir nepažeidžia kitų Sutarties nuostatų ypač

susijusių su viešųjų sutarčių ir paslaugų koncesijų teise, taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
1.
Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, pagalba, kurią nuo 1992 m. sausio 1 d. Italija skyrė kompanijai
Adriatica kaip kompensaciją už suteiktas viešąsias paslaugas, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties
86 straipsnio 2 dalį.

2.
Pagalba, kurią Italija skyrė kompanijai Adriatica už laikotarpį nuo 1992 m. sausio iki 1994 m. liepos,
susijusią su maršrutu Brindisi/Corfu/Igoumenitsa/Patras, yra nesuderinama su bendrąja rinka.

3.
Italija imasi visų būtinų priemonių, kad susigrąžintų iš kompanijos Adriatica pagalbą, nurodytą šio
straipsnio 2 dalyje, kuri šiai kompanijai buvo suteikta neteisėtai.

Pagalba susigrąžinama nedelsiant pagal Italijos įstatymuose nustatytas procedūras, jeigu jos užtikrina neatidėliotiną ir veiksmingą šio sprendimo įgyvendinimą.

Už pagalbą, kuri turi būti susigrąžinta, skaičiuojamos palūkanos nuo jos išmokėjimo gavėjui iki susigrąžinimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos pagal orientacinę palūkanų normą, kuri taikoma skaičiuojant panašią
regioninės pagalbos subsidiją, sudėtinių palūkanų pagrindu, kaip nustatyta Komisijos komunikate dėl palūkanų normų, taikytinų neteisėtai išmokėtos pagalbos susigrąžinimui.

4.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. visą viešųjų paslaugų veiklą, kurią Italija pavedė vykdyti kompanijai Adriatica
kiekviename iš susijusių maršrutų, būtina apskaityti atskirose sąskaitose.

2 straipsnis
1.
Pagalba, kurią nuo 1992 m. sausio 1 d. Italija skyrė kompanijoms Siremar, Saremar ir Toremar kaip
kompensaciją už viešųjų paslaugų teikimą, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 86 straipsnio 2
dalį.

2.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. visą viešųjų paslaugų veiklą, kurią Italija pavedė vykdyti kompanijoms
Siremar, Saremar ir Toremar kiekviename iš susijusių maršrutų, būtina apskaityti atskirose sąskaitose.

3 straipsnis
1.
Pagalba, kurią nuo 1992 m. sausio 1 d. Italija skyrė kompanijai Caremar, kaip kompensaciją už viešųjų
paslaugų teikimą, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį.
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Italija įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2004 m. rugsėjo 1 d.:

a) atšaukti pagalbą, skirtą kompanijai Caremar už reguliarių greitojo keleivinio transporto paslaugų teikimą
maršrutu Neapolis/Kapris;
b) mažinant reguliarių greitojo keleivinio transporto paslaugų pajėgumą maršrutu Neapolis/Procida/Ischia,
siūlomų vietų skaičių žiemą sumažinti nuo 1 142 260 iki 633 200, o vasarą – nuo 683 200 iki
520 400;
c) apriboti pagalbą kompanijai Caremar už reguliarių greitojo keleivinio transporto paslaugų teikimą maršrutu Neapolis/Procida/Ischia, kuri skiriama grynajam šių paslaugų veiklos nuostoliui padengti;
d) visą viešųjų paslaugų veiklą, kurią Italija pavedė vykdyti kiekviename iš susijusių maršrutų, apskaityti
atskirose sąskaitose.
4 straipsnis
3 straipsnyje apibūdinti įsipareigojimai sumažinti pajėgumą nurodomi tarpžinybiniame dekrete, kuriuo
tvirtinamas regioninių kompanijų penkerių metų planas 2005–2008 m.
5 straipsnis
Komisija iš anksto informuojama apie kiekvieną ilgalaikį dalies arba visų paslaugų, kurias teikia kompanijos
Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar arba Caremar pasikeitimą, jeigu jis gali būti susijęs su pagalbos padidėjimu.
6 straipsnis
Per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą Italija informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo
imtasi jam įgyvendinti.
7 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 16 d.
Komisijos vardu
Loyola DE PALACIO

Pirmininko pavaduotoja
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. rugsėjo 8 d.
dėl valstybės pagalbos, kurią Belgija planuoja suteikti „Stora Enso Langerbrugge“
(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 3351)
(tekstai tik prancūzų ir olandų kalbomis yra autentiški)
(Tekstas svarbus EEE)

(2005/164/EB)
sprendime pateikti duomenys būtų laikomi konfidencialiais, taip pat pateikė pastabų dėl sprendimo turinio.
2003 m. gruodžio 19 d. rašte paprašiusi pratęsti terminą,
kuris jai buvo nustatytas 2004 m. sausio 12 d. rašte,
Belgija Komisijos sprendimą pakomentavo 2004 m.
sausio 29 d. rašte. 2004 m. vasario 5 d. ir balandžio
5 d. raštuose Komisija pateikė papildomų klausimų.
Belgija į šiuos klausimus atsakė ir trečiųjų asmenų
perduotas pastabas pakomentavo 2004 m. kovo 8 d.,
2004 m. balandžio 2 d., 2004 birželio 10 d. ir 2004
m. rugpjūčio 4 d. raštuose. 2004 m. balandžio 28 d. ir
2004 m. gegužės 18 d. įvyko susitikimai, o 2004 m.
liepos 7 d. įmonėje lankėsi Komisijos atstovas.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88
straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į
jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabų pagal
minėtus straipsnius (1) ir atsižvelgusi į šias pastabas,

2. IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠYMAS
2.1. Naudos gavėjas

kadangi:
(4)

1. PROCEDŪRA
(1)

(2)

(3)

Pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį ir Bendrijos valstybės
pagalbos aplinkos apsaugai gairių (2) (toliau – Pagalbos
aplinkai gairės) 76 punktą Belgija 2003 m. balandžio
4 d. rašte pranešė apie pagalbą „N.V. Stora Enso Langerbrugge“ (toliau – SEL). Byla buvo užregistruota numeriu
N 167/03. Komisija 2003 m. gegužės 20 d., 2003 m.
liepos 17 d. ir 2003 m. spalio 20 d. raštuose paprašė
Belgijos pateikti papildomos informacijos. Belgija ją
pateikė 2003 m. birželio 19 d. ir 2003 m. rugsėjo
15 d. raštuose. Komisijos atstovai, Belgijos institucijos ir
SEL susitiko 2003 m. liepos 9 d. bei spalio 8 d.

2003 m. lapkričio 27 d. rašte Komisija pranešė Belgijai
apie savo sprendimą pradėti Sutarties 88 straipsnio 2
dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos, apie kurią
buvo pranešta. Komisijos sprendimas pradėti procedūrą
buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3).
Komisija suinteresuotas šalis paprašė pateikti pastabų dėl
svarstomos pagalbos.

Komisija gavo abiejų šalių, įskaitant SEL, pastabas. 2003
m. spalio 1 d. rašte šias pastabas ji perdavė Belgijai.
Minėtame rašte Komisija pateikė ir kitų klausimų. 2003
m. gruodžio 18 d. rašte Belgija paprašė, kad kai kurie

(1) OL C 15, 2004 1 21, p. 10.
(2) OL C 37, 2001 2 3, p. 3.
(3) Žr. išnašą 1 puslapio apačioje.

Naudos gavėjas – tai „N.V. Stora Enso Langerbrugge“,
„Stora Enso Oyj“, stambiam laikraštinio, žurnalinio ir
plono popieriaus, pakavimui skirto kartono bei medienos
produktų gamintojui, pavaldi bendrovė. 2001 m. jos
apyvarta buvo 13,5 milijardo EUR, o gamybos pajėgumas
– apie 15 milijonų tonų popieriaus ir kartono. Bendrovėje dirba 43 000 žmonių. Pagalba skirta prie Gento
įsisteigusiai „Langerbrugge“ įmonei. 2000 m. bendrovės
apyvarta Belgijoje buvo 55 milijonai EUR (4).
2.2. Projektas

(5)

Projektas susideda iš penkių dalių:
a) naujos popieriaus gaminimo mašinos (PM4) ir rašalo
pašalinimo įrenginio (DIP2) laikraštiniam popieriui iš
100 % perdirbto pluošto gaminti (toliau – laikraštinis
popierius iš 100 % perdirbto pluošto);
b) popieriaus gaminimo mašinos (PM3), anksčiau gaminusios laikraštinį popierių iš 80 % perdirbto pluošto, o
dabar gaminsiančios žurnalinį popierių iš 80 %
perdirbto pluošto (toliau – žurnalinis popierius iš
80 % perdirbto pluošto), įrenginių;
c) dumblo deginimo sistemos, bendrai gaminančios
šilumą ir elektros energiją (toliau – dumblo deginimo
sistema PCCE);

(4) http://www.storaenso.com

2005 2 26

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

d) vandens valymo įrenginių;
e) geležinkelio infrastruktūros, sujungsiančios vietovę su
viešuoju geležinkelio tinklu, ir papildomų investicijų
popieriaus atliekoms sandėliuoti.
(6)

(7)

2.4. 3 popieriaus gaminimo mašina: perėjimas nuo
laikraštinio popieriaus prie žurnalinio popieriaus iš
80 % perdirbto pluošto gamybos
(10)

PM3 įrenginys buvo įrengtas 1957 m. laikraštiniam
popieriui gaminti; 1989 m. jis buvo renovuotas, o
2000 ir 2001 m. buvo padidintas jo greitis. Dabar šis
įrenginys buvo pritaikytas žurnaliniam popieriui iš 80 %
perdirbto pluošto (kokybė SC, [...] (*) g/m2, nedengtas)
gaminti. Įrenginio pajėgumas bus 165 000 tonų per
metus. Investicijų tikslas – pritaikyti žaliavas ir jų perdirbimą (ypač jau veikiančiame DIP1 įrenginyje), taip pat
pačią popieriaus gaminimo mašiną, dujų, šildymo ir
kokybės kontrolės sistemas ir kt. Bendros investicinės
veiklos sąnaudos siekia 39 555 000 EUR.

(11)

SEL turi ir kitą pasirinkimą – toliau gaminti žurnaliniam
popieriui skirtame PM2 įrenginyje, kuris buvo pastatytas
1937 m. ir modernizuotas 1985 m. ir kurio pajėgumas –
115 000 tonų per metus. Pertvarkytame PM3 įrenginyje,
palyginti su minėtu įrenginiu, bus sunaudojama mažiau
elektros energijos, bet padidės garinės gamybos sąnaudos,
kondensacinių gaminių nutekėjimas ir pelenų valymo
sąnaudos. Per pirmuosius penkerius metus būtų sutaupyta 4 342 000 EUR grynųjų santaupų, dėl to leistinos
sąnaudos sudarytų 35 213 000 EUR.

Šiuo metu didžioji dalis investicijų jau yra paskirta.
Įgyvendinant projektą buvo sukurta 40 naujų darbo
vietų ir išlaikyta 410 senųjų. Siekiant išvengti, kad
bendras pajėgumas nedidėtų greičiau, nei auga rinka,
senoji Langerbrugge buvusi popieriaus gaminimo mašina
(PM2, kurios pajėgumas – 120 000 tonų per metus)
buvo uždaryta, o gamyba perorientuota į kai kurias
Suomijos ir Švedijos įmones.
2.3. 4 popieriaus gaminimo mašina ir 2 rašalo pašalinimo įrenginys: laikraštinio popieriaus iš 100 %
perdirbto pluošto gamyba
PM4 įrenginio pajėgumas – 400 000 tonų per metus.
Bendros PM4 projekto investicinės veiklos sąnaudos yra
259 622 000 EUR. Kadangi tuo metu, kai buvo prašoma
suteikti pagalbą, laikraštiniam popieriui Europoje vidutiniškai buvo naudojama tik 49,8 % perdirbto pluošto,
Belgija nusprendė, jog 50,2 % šio projekto investicinės
veiklos sąnaudų gali būti laikomos papildomomis sąnaudomis. Iš viso į projektą DIP2 investuojama 90 111 000
EUR, investicijos būtų leistinos 100 %. Atsižvelgiant į tai,
kad buvo sutaupyta lėšų pirmiesiems penkeriems
metams, bendros leistinos sąnaudos yra 127 388 000
EUR.

(8)

Belgija taip pat nurodė, kad kelios investicijų į PM4 ir
DIP2 įrenginius dalys viršys SEL taikomus standartus.
Pirmiausia tai bus šaldymui naudojamo vandens cirkuliacijos sistema, maksimalus švino acetato vandens tiekimo
sistemos uždarymas, šilumos rekuperacijos sistemos,
specialūs presai, kuriuose iš presavimo skyriaus patenkanti popieriaus juosta yra geriau nusausinama, pažangios popieriaus laikymo džiovykloje technologijos, novatoriška technika galutiniam pagamintam popieriui vynioti
bei tvarkyti ir papildomi valymo įrenginiai. Belgijos
teigimu, papildomos leistinos investicinės veiklos
sąnaudos aplinkai bus ne mažesnės kaip 19 106 000
EUR.

(9)

PM4 įrenginys – tai novatoriška mašina, sunaudojanti
mažiau elektros energijos, priedų, cheminių produktų,
taip pat mažiau išleidžianti gamybinių nuotekų. Pagrindinis šio įrenginio ypatumas yra tas, kad mašina yra
platesnė nei įprastinės popieriaus gaminimo mašinos.
Dėl to visi įrenginiai turi būti pritaikyti prie mašinos:
pirmiausia tarpas tarp preso ir džiovyklos turi būti
uždaras, o ne atviras, o gaminimo greitis truputį lėtesnis.
Du išsamūs sąnaudų tyrimai rodo, kad investicinės
veiklos sąnaudos investuojant į tokio paties pajėgumo
įprastinį įrenginį būtų mažesnės nei 14,1 milijono EUR.
Naujoji mašina leis taupyti, bet atsižvelgiant į tai, kad
mašinos paleidimo ir priderinimo sąnaudos bus didesnės,
per pirmuosius penkerius metus iš veiklos nebus
gaunama jokio grynojo pelno.
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2.5. Dumblo deginimo sistema PCCE
(12)

SEL įrengė PCCE sistemą, kurioje naudojami degalai – tai
biologinė masė, gauta iš dviejų rašalo pašalinimo įrenginių ir vandens valymo gamyklos, kurioje kartu deginamos ir gamtinės dujos. Įrenginys sukurtas panaudojus
verdančio sluoksnio technologijos sistemą. Maksimalus
instaliuotas elektros energijos pajėgumas yra toks: 1)
elektra: Pe = 10,4 MWe bruto ir 8 MWe neto; 2) aukšto
spaudimo iki 480° C įkaitinta garo mašina, 80 barų, Pth =
53 MWth; 3) karštas vanduo, panaudojamas valant išmetamąsias dujas, apie 60° C, Pth = 5,6 MWth. Aukšto slėgio
garai priešslėgio katile perdirbami į apie 4 barų žemo
slėgio garus; šie garai naudojami popieriaus gamybos
procese. Katilo elektros energijos konversijos našumas
bus apie 87,5 % esant dalinei apkrovai ir apie 90 % –
katilui veikiant visa apkrova. Numatytas įrenginio pajėgumas – apie 250 000 tonų dumblo per metus; praktiškai didžiausias pajėgumas yra mažesnis. Popieriaus
gaminimo mašinas naudojant maksimaliu pajėgumu,
metinis dumblo kiekis turėtų būti 200 000 tonų.

(13)

Bendros investicinės veiklos sąnaudos yra 55 147 000
EUR. Kadangi dumblo deginimo sistemai PCCE reikia
daugiau priežiūros, o ji pati yra mažiau patikima nei
įprastinis PCCE įrenginys, investuojama į du pagalbinius
garo generatorius. Projekto planavimo ir techninio
valdymo sąnaudos įtraukiamos į balansą ir po to apmokamos, taigi jos taip pat yra įskaičiuotos.

(*) Konfidenciali informacija.
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— 25 892 425 EUR subsidija;

2.6. Vandens valymo įrenginiai
(14)

SEL naudos vietinio vandens šaltinio Kale paviršiaus
vandenį. Vanduo turi būti išvalytas ir dezinfekuotas
prieš jį panaudojant gamybos procese. Belgijos institucijų
teigimu, leistinos investicijos bus 7 429 000 EUR.

(15)

SEL numato, kad į jūros kanalą Gand-Terneuzen bus
pašalinamas didelis kiekis vandens. Vanduo išmetamas
vykstant biologiniam procesui dviem etapais. Belgijos
teigimu, leistinos investicijos bus 4 431 000 EUR.

(16)

Aplinkos leidime reikalaujama atliekant techninį ir
ekonominį tyrimą įvertinti į jūros kanalą išmetamų
nuotekų sudėtį ir koncentraciją, atsižvelgiant į cheminį
deguonies suvartojimą (ChDS). Atlikus analizę į tretinę
vandens valymo stotį papildomai būtų galima investuoti
apie 1 milijoną EUR. Šios galimos investicijos yra
įtrauktos į pranešimą, bet įmonė, norėdama gauti
pagalbą, turi pateikti atskirą prašymą suteikti ekologinę
paramą. Dėl šių investicijų dar nebuvo priimta jokio
sprendimo, nes Flandrijos institucijos kol kas nepateikė
nuomonės dėl gauto prašymo leisti nukrypti nuo
paprastai taikomo ChDS standarto.

— atleidimas nuo žemės mokesčio penkeriems metams.
Belgija apskaičiavo, kad teoriškai per metus didžiausia
nauda būtų 2 035 162 EUR, taigi apie 9 milijonai
EUR grynosios aktualizuotos vertės per penkerius
metus. Tačiau Flandrijos institucijos turto, nuo kurio
mokestis apskaičiuojamas pagal 1998 m., vertę įšaldė;
taigi skyrus investicijas žemės mokestis nepadidėtų ir
atleidimas nuo mokesčio tikros naudos neduotų. Vis
dėlto padėtis galėtų pasikeisti, jeigu skaičiavimo
sistema būtų pakeista.

(19)

2.7. Popieriaus atliekų sandėliavimas ir geležinkelio
infrastruktūra
(17)

Svarbi investicinio projekto dalis yra popieriaus atliekų
sandėliavimo įrenginiai ir prisijungimas prie veikiančio
geležinkelio tinklo, kad panaudotas popierius ir galutiniai
produktai būtų vežami geležinkeliu. Visus įeinančių ir
išeinančių gaminių srautus būtų galima tvarkyti kelių
transportu. Belgija leistinomis laiko tik su vežimu geležinkeliu susijusias papildomas investicijas, t. y. investicijas
į geležinkelio infrastruktūrą, papildomas sąnaudas popieriaus atliekų sandėliavimo įrenginiams ir papildomas
sąnaudas krantinei, kurioje pakraunamas ir sandėliuojamas galutinis popierius. Skirtingai nei vežant keliu, geležinkeliu vežamas naudotas popierius yra supakuojamas į
ryšulius. Dėl to yra įtrauktos ir investicinės veiklos
sąnaudos, susijusios su popieriaus ryšulių perkėlimu, išlyginimu ir valymu. Investicijos į konteinerius ir specialias
transporto priemones, naudojamas mišriam vežimui,
neįtrauktos, nes šios priemonės ir konteineriai gali būti
skirti įvairiam naudojimui. Be to, neįtraukiamos ir biurų,
socialinės paskirties patalpų bei automatinio gaisro gesinimo įrenginių sąnaudos, taip pat ir netiesioginės
sąnaudos. Taigi leistinos sąnaudos būtų 8 864 000
EUR. Jeigu vėliau paaiškėtų, kad tikrosios investicinės
veiklos sąnaudos yra mažesnės, Belgijos institucijos
perskaičiuotų pagalbos dydį pagal tikrąsias investicinės
veiklos sąnaudas. Investicijos į geležinkelio infrastruktūrą
eksploatacinių sąnaudų nesumažins, palyginti su kelių
transportu.

2.8. Pagalba
(18)

Pagalba – tai:

2005 2 26

Taikant abi priemones remiamasi 1993 m. gruodžio 15
d. dekretu dėl ekonominės ekspansijos Flandrijos regione,
kurį Komisija patvirtino 1993 m. Pagalbos aplinkai
teikimo tvarkos, priimtos remiantis šiuo dekretu, dalinius
pakeitimus Komisija patvirtino 2000 m. (5). Pagalbos
teikimo tvarkoje įvairioms priemonių rūšims numatoma
skirti 8–12 % pagalbą. Ši tvarka buvo suderinta su
Pagalbos aplinkai gairėmis, kaip numatyta šių gairių 77
punkte.

2.9. Priežastys, dėl kurių buvo pradėta Sutarties 88
straipsnio 2 dalyje numatyta procedūra
(20)

Sprendime pradėti procedūrą pagal Sutarties 88
straipsnio 2 dalį Komisija išreiškė abejonių, ar pagalbą
projekto investicinės veiklos sąnaudoms padengti galima
suteikti remiantis Pagalbos aplinkai gairėmis. Pirmiausia
Komisija atkreipė dėmesį, kad investicijos į laikraštinio
popieriaus iš 100 % perdirbto pluošto gamybos įrenginį
turi būti laikomos įprastomis šiam sektoriui investicijomis, atsižvelgiant į dabartinę technikos būklę. Žurnalinis popierius iš 80 % perdirbto pluošto yra, be jokios
abejonės, mažiau paplitęs, bet negalima tvirtinti, kad joks
(stambus) popieriaus gamintojas, norintis laikytis vis
griežtesnių aplinkos apsaugos standartų ir ilgalaikėje
perspektyvoje išlikti konkurencingas, nuolat pritaikydamas naujoves neturės atlikti tokių investicijų. Dėl kitų
investicijų lieka neaišku, ar leistinos sąnaudos buvo
griežtai apibrėžtos nustatant tik tas, kurių būtinai reikia
aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti.

3. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATEIKTOS PASTABOS
(21)

Savo pastabas pateikė viena iš SEL konkuruojančių
įmonių. Ji mano, kad pagalba iškraipo konkurenciją laikraštinio, žurnalinio ir dengto popieriaus rinkoje. Paskutinėje regiono, kur SEL numato pirkti pluoštą, rinkoje yra
aiškus popieriaus trūkumas. Jeigu kiti SEL konkuruojantys
gamintojai pirks perdirbtą pluoštą, investicijos į PM3 ir
PM4 nesuteiks aplinkai aiškios naudos.

(5) N223/93 ir N40/99, OL C 284, 2000 10 7, p. 4.

2005 2 26

(22)

(23)

(24)
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Modernizuojant Langerbrugge esančią įstaigą tik pagerinama dabartinė technikos būklė – toks modernizavimas
grindžiamas su rinka ir konkurencija susijusiais tikslais.
Investuojant siekiama išlaikyti ir net padidinti konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje. Visos investicijos į
PM4 ir PM3 įrenginius skirtos dabartiniam technikos
lygiui pagerinti – tai pastaraisiais metais darė įvairūs
popieriaus gamintojai. Kalbant apie žurnalinį popierių,
turėtų būti atskiriamas labai glotnus popierius, žurnalinis
popierius ir specialiu sluoksniu dengtas popierius. Modernizavimas būtų laikomas viršijančiu dabartinius
pramonės standartus tik tuomet, jei SEL būtų pajėgi
gaminti specialiu sluoksniu dengtą žurnalinį popierių iš
padidinto kiekio perdirbto pluošto.
Panašias investicijas turėtų atlikti bet kuris gamintojas,
užsiimantis leidybai skirto popieriaus gamyba. Apie
investicijas buvo pranešta jau 2001 m. ir neatrodo, kad
pagalba darytų įtaką sprendimui investuoti. Šis sprendimas atitinka SEL tikslą pasiekti 13 % našumą iš investuoto kapitalo ir investicines išlaidas mokėti tokiu pat
tempu ar lėčiau kaip dengiant skolas. Be to, visas
projektas buvo finansuojamas iš SEL lėšų – tą patvirtina
ir keli SEL pranešimai spaudai. Investuoti į PM4 įrenginį,
modernizuoti PM3 įrenginį ir PM2 uždaryti įrenginį buvo
naudingiau ir dėl to, kad tai kainavo pigiau nei naujos
popieriaus gaminimo mašinos, nesvarbu, ar tai būtų laikraštinio, ar žurnalinio popieriaus gaminimo mašina,
statyba neeksploatuotoje vietovėje ir kad SEL dėl to galėjo
įgyti naujų pajėgumų, laipsniškai mažindama buvusiuosius, tai yra būtina siekiant išvengti žalos dėl naujų pajėgumų atsiradimo be atitinkamos paklausos. Aukštos
kokybės popieriaus paklausa didėja; ir klientai, ir institucijos pageidauja, kad popieriuje būtų kuo didesnis
perdirbto pluošto kiekis.
Naujo dumblo deginimo pajėgumo įvedimą ir investicijas
į vandens ir nuotekų valymo įrenginį potencialiai būtų
galima patvirtinti pagal Pagalbos aplinkai gaires. Tačiau
šios investicijos yra tiesiogiai susijusios su gamybos pajėgumu ir nėra būtinos aplinkos tikslams įgyvendinti, todėl
jokia pagalba joms neturėtų būti leistina. Geležinkelio
infrastruktūros statyba atrodo esanti nepamatuota priemonė, nes vežimą geležinkeliu galėtų pakeisti vežimas
sunkvežimiu, į kurį nereikėtų investuoti papildomų lėšų.
Poveikis aplinkai būtų minimalus.
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giant į padėtį Belgijoje, tarp šių standartų ir SEL veiklos
egzistuoja tiesioginis ryšys.

(27)

Gaminti laikraštinį popierių iš 100 % perdirbto pluošto
esant dabartinei technikos būklei nebūtų galima. Vakarų
Europoje šiuo metu yra tik penki ar šeši tokios pat apimties laikraštinio popieriaus gamybos įrenginiai. Dauguma
šių įrenginių gaminamas popierius, kuriame perdirbto
pluošto yra 40–80 %. Šie įrenginiai nėra serijiniai, kiekvienas iš jų buvo novatoriškas. Kad būtų pasiektas optimalus gamybos lygis, paprastai turi praeiti beveik dveji
metai, t. y. gerokai daugiau nei gaminant įrenginiais,
atitinkančiais dabartinę technikos būklę. PM4 ir DIP2
įrenginiai priklauso tiems įrenginiams, kuriais pagaminami geriausi pasaulyje gaminiai.
4.3. PM3 įrenginys: žurnalinis popierius iš 80 %
perdirbto pluošto

(28)

Be sprendime pradėti procedūrą jau išdėstytų argumentų,
Belgija ir SEL pabrėžia PM3 novatoriškumą ir tai, kad šis
įrenginys būtų vienintelis tokio pobūdžio įrenginys, palyginti su kitais šio tipo įrenginiais, jos taip pat pabrėžia
sąnaudų svarbą paleidžiant įrenginį į darbą ir mokymosi
svarbą. Pastarieji veiksniai taip pat įrodo, kad investicijų
negalima laikyti atitinkančiomis dabartinę technikos
būklę. Be abejo, žurnalinio popieriaus rinkoje siekiama
naudoti didesnį perdirbto pluošto kiekį ir suvartoti
mažiau energijos, bet SEL investicijos negali būti
laikomos atitinkančiomis dabartinę technikos būklę.

(29)

PM3 įrenginio rekonstrukcija buvo pradėta tuomet, kai
dėl techninių ar ekonominių priežasčių to daryti dar
nebuvo būtina. Šis įrenginys turėtų būti laikomas
pirmuoju tokio tipo grupės „Stora Enso“ įrenginiu. Investicijos visiškai atitinka ilagalaikę grupės strategiją nuolat
gerinti gamybos procesą ir išteklių bei darbuotojų pajėgumo panaudojimą, kad popierius būtų gaminamas ilgai
ir kokybiškai.

(30)

Nei Belgija, nei SEL nepateikė pastabų dėl „Leipa“, kuri
žurnalinį popierių taip pat gamina daugiausia iš perdirbto
pluošto, investicijų (6).

4. BELGIJOS IR SEL PASTABOS
4.1. Bendros pastabos
(25)

(26)

Belgija ir SEL mano, kad pagalba nedarytų neigiamo
poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai ir nesuteiktų
SEL naudos, iškraipančios konkurenciją. Visoms projekto
dalims yra numatyta pagalbą pagrindžianti pakankama
leistinų sąnaudų proporcija. Buvo pateikta išsami informacija, susijusi su leistinomis sąnaudomis, sąnaudos buvo
pagrįstos. Kadangi minėta informacija ir pagrindimas jau
išdėstyti 2 ir 6 skyriuose, šiame skyriuje jie nebekartojami.

4.4. Dumblo deginimo įrenginys, bendrai gaminantis
šilumą ir elektros energiją

4.2. PM4 ir DIP2 įrenginiai: laikraštinio popieriaus iš
100 % perdirbto pluošto gamyba

Vertinant bendras dumblo deginimo įrenginio PCCE
sąnaudas, taip pat ir skolos mažinimą, per pirmuosius
penkerius įrenginio veikimo metus nebus gauta jokio
grynojo pelno. Jeigu SEL nebūtų investavusi į šį įrenginį,
iš kaimyninio gamintojo ji būtų galėjusi nusipirkti
reikiamas garo mašiną ir elektrą. Tokiu atveju SEL būtų
turėjusi investuoti į papildomą garo katilą, kainuojantį
1 189 000 EUR. Todėl leistinos pagalbos sąnaudos turėtų
būti apskaičiuojamos įtraukiant bendras investicinės
veiklos sąnaudas, iš kurių išskaičiuojama 1 189 000 EUR.

Iš tikrųjų valstybės narės privalo laikytis standartų,
apibrėžiančių perdirbto pluošto naudojimą, bet, atsižvel-

(6) Sprendimo pradėti procedūrą pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalį 10
išnašą, žr. išnašą šio sprendimo 1 puslapio apačioje.

(31)
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(32)
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Šiaip ar taip, norint pagaminti tą patį kiekį garų ir elektros tinkamesnė išeitis būtų senuosius įrenginius pakeisti
įprastiniu PCCE įrenginiu, o ne atskirais garų ir elektros
gamybos įrenginiais.

4.8. Popieriaus atliekų sandėliavimas ir geležinkelio
infrastruktūra
(38)

Belgija ir SEL pabrėžia, kad perėjimas nuo vežimo keliu
prie vežimo geležinkeliu visiškai atitinka Komisijos
baltąją knygą „Europos transporto politika 2010 m.: pasirinkimo laikas“ (7). Investicijos į geležinkelio infrastruktūrą nėra būtinos popieriaus gamyklos veiklai užtikrinti,
nes prireikus kelių infrastruktūrą būtų galima pritaikyti
nuo pagrindinio kelio nutiesus aplinkkelį. Šis būdas
turėtų keletą trūkumų, bet jie nebūtų dideli. Tokie argumentai buvo patvirtinti atlikus poveikio aplinkai tyrimą.
Vežimo sąnaudos nepadidėtų, jeigu nebūtų investuojama
į geležinkelio infrastruktūrą.

(39)

Belgijos teigimu, pagalba taip pat yra suderinama su valstybės pagalbos transporto sektoriui taisyklėmis. Investicijos turėtų būti leistinos pagal Europos programą
„Marco Polo“, tačiau pagal šią programą nebuvo numatyta teikti pagalbos prašymus. Pagalba yra reikalinga tam,
kad būtų kompensuota dalis papildomų sąnaudų. Be to,
subsidijos yra skiriamos ir kelių transportui, nes visos su
kamščiais ir tarša susijusios sąnaudos nėra privalomos.

4.5. Gėlo vandens valymas
(33)

Jeigu SEL turėtų leidimą ribotai naudoti požeminį
vandenį, ji tą galėtų daryti ir toliau. Bendros sąnaudos
1 m3 būtų praktiškai vienodos abiem atvejais, bet tuomet
nereikėtų investuoti. Tačiau praktiškai išgauti tokį kiekį
požeminio vandens būtų nerealu.

4.6. Nuotekų valymas
(34)

Belgija nurodė, kad šiuo metu veikiančių vandens valymo
įrenginių pajėgumo didinti nėra būtina, atsižvelgiant į
nuotekų valymo ir gamybos proceso optimizavimą.
Daugiausia investicijų skiriama buferinei cisternai, užtikrinančiai stabilų valymo procesą, ir techniniams įrenginiams, kurie yra reikalingi prie šiuo metu jau veikiančių
įrenginių prisijungti. Nuotekų valymo įrenginys turi kai
kurių novatoriškų savybių.

(35)

Atliekant valymą viršijami būtini VLAREM standartai,
taip pat viršijami ir leidime numatyti standartai (beveik
visų medžiagų atveju). Paskutiniai standartai yra griežti ir
derantis su institucijomis jie buvo pritaikyti atsižvelgiant į
geriausius įmanomus valymo įrenginių rezultatus. Standartai viršytų lygį, nustatytą pagal „geriausią prieinamą
gamybos būdą“. Ekspertų pateiktoje ataskaitoje nurodyta,
kad privaloma 260 mg/l cheminio deguonies suvartojimo
(ChDS) riba turi būti laikoma labai griežta. Aplinkos
leidime numatyta, kad riba turi būti papildomai sumažinta iki 180 mg/l – popieriaus sektoriuje toks atvejis yra
pirmasis.
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5. PAGALBOS ĮVERTINIMAS

(36)

5.1. Valstybės pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio
1 dalį
(40)

Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad,
išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis nustato kitaip,
pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam
tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją
iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro
poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Planuojamos
suteikti subsidijos ir atleidimas nuo mokesčio sumažinant
realiai sumokėtų mokesčių sumą yra pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį, nes iš valstybinių išteklių yra
padengiama SEL investicinės veiklos sąnaudų dalis, kurią
įmonė paprastai turėtų dengti pati. Pagalba sustiprina SEL
padėtį jos konkurentų atžvilgiu ir dėl to turi būti tariama,
kad ji daro poveikį konkurencijai. Kadangi valstybės narės
vykdo intensyvią tarpusavio prekybą laikraštinio ir žurnalinio popieriaus, popieriaus atliekų ir popieriaus masės
sektoriuose, Komisija mano, jog SEL suteikiama pagalba
daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(41)

Belgija įgyvendino įpareigojimą pranešti apie pagalbą,
kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje ir Pagalbos
aplinkai gairių 76 punkte.

Išskyrus ChDS, nuotekose visų medžiagų koncentracija
yra mažesnė nei iš Kale paimtame vandenyje.

4.7. Tretinis vandens valymas
(37)

Belgija mano, kad galimam tretiniam vandens valymui
skirta pagalba būtų suderinama dėl tų pačių priežasčių,
kurios yra taikomos nuotekų valymui. Atsižvelgdama į
turimą ekspertų ataskaitą ir laukdama Flandrijos institucijų sprendimo dėl prašymo leisti nukrypti nuo 180 mg/l
ChDS standarto, SEL dar nepriėmė sprendimo dėl šių
investicijų. Ji taip pat neprašė subsidijų.

(7) KOM(2001) 370 galutinis, 2001 9 12.
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5.2. Bendros pastabos dėl suderinamumo
(42)

(43)

(44)

(45)

Komisija svarstė, ar Sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalys
gali būti taikomos šiai pagalbai. Pagalbos suderinamumui
su bendrąja rinka pagrįsti galėtų būti remiamasi tais atvejais, kurie yra numatyti Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje.
Tačiau ši pagalba: a) nėra socialinio pobūdžio pagalba,
taikoma individualiems vartotojams, b) neatitaiso gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytos žalos ir
c) nėra būtina pagalba dėl Vokietijos padalijimo atsiradusiam ekonominiam atsilikimui kompensuoti.

5.3. Suderinamumas

Pagalbos

aplinkai

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 29 punktą investicinė
pagalba, leidžianti įmonėms viršyti taikomus Bendrijos
standartus, gali sudaryti maksimalų 30 % bendro leistinų
investicinės veiklos sąnaudų lygio. Šios sąlygos taikomos
ir tada, kai pagalba suteikiama įmonėms, investuojančioms nesant privalomų Bendrijos standartų, arba
įmonėms, kurios privalo investuoti, kad nepažeistų nacionalinių standartų, kurie yra griežtesni nei galiojantys
Bendrijos standartai. Todėl, kaip yra numatyta Pagalbos
aplinkai gairių 6 punkte, Bendrijos standartais taip pat
laikomi nacionalinių institucijų nustatyti standartai,
taikant 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą
96/61/EEB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (9). Pagal šią direktyvą valstybės narės turi apibrėžti
standartus ir juos įrašyti aplinkos leidimuose, remdamosi
rezultatais, kurie gali būti gauti naudojant geriausius
prieinamus gamybos būdus.

(47)

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 36 ir 37 punktus leistinomis išlaidomis laikomos investicijos į žemę, jeigu jos
yra būtinos aplinkos tikslams įgyvendinti: į pastatus, įrengimus ir įrenginius, kuriais, siekiant apsaugoti aplinką,
stengiamasi sumažinti ar pašalinti taršą arba kenksmingą
poveikį, pritaikyti gamybos būdus. Leistinos sąnaudos
turi būti tik tos papildomos investicinės veiklos sąnaudos,
kurių reikia aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti.

Dėl pirmosios Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte
numatytos sąlygos dalies – pagalbos, skirtos tam tikros
ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti, – Komisija
pažymi, kad pagalba neskiriama tyrimams ir plėtrai,
mažų ar vidutinių įmonių investicijoms ar SEL gelbėjimui
arba pertvarkai. Pagalbą suteikti gali būti svarbu norint
skatinti investicijas pasirinktoje vietoje. Tačiau Langerbrugge vietovė nepriklauso regionui, į kurį investuojant
pradinėms investicijoms gali būti teikiama regioninė
pagalba. Todėl pagalba negali būti laikoma suderinama
su bendrąja rinka remiantis tuo, kad ji skatina tam tikrų
regionų plėtrą.

(8) Žr. išnašą 5 puslapio apačioje.

remiantis
gairėmis

(46)

Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktuose
minimi pagalbos teikimo atvejai, t. y. atvejai, kai pagalba
teikiama regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai
skatinti, bendriems Europos interesams svarbių projektų
vykdymui skatinti arba kurios nors valstybės narės
ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti, taip pat
kultūrai remti ir paveldui išsaugoti, netaikomi. Belgija
nebandė pagalbos grįsti remdamasi šiomis nuostatomis.

Komisija svarstė, ar suteikiant pagalbą Sutarties 87
straipsnio 3 dalies c punkte minimas atvejis gali būti
taikomas remiantis kitais motyvais, pirmiausia, ar šiuo
atveju galioja Pagalbos aplinkai gairės. Pagalba buvo
suteikta laikantis pagalbos teikimo tvarkos, kurią Komisija patvirtino 2000 m. (8). Tačiau ji buvo patvirtinta prieš
pradedant taikyti naująsias gaires. Patvirtinusi naująsias
gaires, Komisija valstybėms narėms pasiūlė įgyvendinti
naudingas priemones – patvirtinti esamas pagalbos
teikimo tvarkas, kad iki 2002 m. sausio 1 d. jos būtų
suderintos su naujosiomis gairėmis. Belgija šiam pasiūlymui besąlygiškai pritarė ir atitinkamai turėjo patvirtinti
2000 m. patvirtintą tvarką. Todėl Komisija pagalbos
suderinamumą vertino atsižvelgdama į naująsias gaires.
Tačiau su geležinkelio infrastruktūra susijusi projekto
dalis vertinama remiantis Sutarties 73 straipsniu dėl valstybės pagalbos, skirtos transporto koordinavimo reikmėms.
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5.3.1. DIP2, PM4 ir PM3 įrenginiai: perdirbto pluošto kiekio
didinimas
(48)

Komisijai nekelia abejonių faktas, kad popieriaus atliekų
perdirbimas aplinkai yra naudingas. Tačiau ji mano, kad
DIP2, PM4 ir PM3 įrenginiams suteiktos pagalbos negalima pagrįsti remiantis Pagalbos aplinkai gairių 29
punktu, nes įrenginiuose bus perdirbama daugiau
perdirbto pluošto.

(49)

Pirmiausia Komisija primena, kad pagal bendruosius
teisės principus bet kuri išimtis turi būti aiškinama
ribotai. Pagalbos aplinkai gairėse yra apibrėžtos sąlygos,
kurioms esant Komisija pagalbą gali laikyti suderinama su
bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies
c punktą, taigi šios gairės yra bendro draudimo, numatyto Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, išimtis. Reikėtų taip
pat priminti, kad Pagalbos aplinkai gairės priimtos
remiantis bendru pricipu „teršėjas moka“ ir aiškinant
šias gaires minėto principo privaloma laikytis.

(9) OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
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(50)

(51)

(52)

(53)
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Investicijos į PM3, PM4 ir DIP2 įrenginius bus naudojamos laikraštinio ir žurnalinio popieriaus, kuris vėliau
bus panaudojamas kaip popieriaus atliekos, gamybai.
Padidėjus gamybos pajėgumui, atitinkamai padidės ir
popieriaus atliekų, kurių tik dalis bus perdirbama. Dėl
to negali būti atsižvelgta į tai, kad PM2 įrenginys bus
uždarytas, o gamyba Suomijoje ir Švedijoje bus sumažinta ir tai sudarys (dalinę) atsvarą PM3 ir PM4 įrenginių
pajėgumo padidėjimui. Sustabdomas pajėgumas yra
senesnis už naująjį, techniniu požiūriu ir padėtimi rinkoje
jie skiriasi. Taigi tiesiogiai jų palyginti negalima.

Investicijos gali padidinti popieriaus atliekų paklausą.
Tačiau užtikrinti, kad popieriaus atliekų surinkimas – ar
tai būtų bendras surinkimas, ar SEL parduoto popieriaus
atliekų surinkimas – iš tikrųjų padidės, negalima. Taigi
investicijos nesumažins taršos, kurią kelia pati SEL.
Naudą aplinkai gali suteikti netiesioginis popieriaus
atliekų pasiūlos ir paklausos poveikis, kurį jaus ne vien
SEL, bet ir visi šių gaminių vartotojai bei tiekėjai.

Be to, Komisija pažymi, kad perdirbtų atliekų kiekį
apibrėžiantys standartai nėra teisės aktuose numatyti
tiesiogiai įvairioms įmonėms taikomi standartai, nors
Belgijos atveju SEL veiklai jie turi didelę įtaką. Valstybės
narės šiuos standartus privalo taikyti labiau laikydamosi
Europos teisės aktų, ypač 1999 m. balandžio 26 d.
Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (10)
ir 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų (11). Pagalba nesuteikiama tam, kad įmonė galėtų
viršyti tiesiogiai jai taikomus standartus. Taigi šiuo atveju
netaikomas Pagalbos aplinkai gairių 29 punkte minimas
pirmasis atvejis, kai pagalbą leidžiama suteikti, kad įmonės
galėtų viršyti taikomus Bendrijos standartus.

Belgija atkreipia dėmesį, kad turėtų būti taikomas
Pagalbos aplinkai gairių 29 punkte minimas antrasis
atvejis, kai pagalba suteikiama įmonėms, kurios investuoja nesant Bendrijos standartų. Tačiau Komisija padarė
išvadą, kad šis atvejis netaikomas. Bendras investicinės
pagalbos PM3, PM4 ir DIP2 įrenginiams tikslas – skatinti
perdirbimą, kad galimiems teršėjams būtų lengviau
įgyvendinti įsipareigojimus, kuriuos jie paprastai turėtų
įgyvendinti. Pagalba nesuteikiama tam, kad būtų sumažintas popieriaus atliekų kiekis, gautas iš SEL parduotos
produkcijos. Ši pagalba labiau skatina SEL perdirbti
popieriaus atliekas, gautas iš bet kurio popieriaus gamintojo parduotos produkcijos. Komisija atkreipia dėmesį,
kad Pagalbos aplinkai gairių 29 punktas taikomas
tuomet, kai įmonė investuoja norėdama pagerinti savo

(10) OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL
L 284, 2003 10 31, p. 1).
(11) OL L 365, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Direktyva 2004/12/EB (OL L 47, 2004 2 18, p. 26).
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pačios pasiekimus aplinkos apsaugos srityje ir sumažinti
įmonės keliamą taršą. Tokiu atveju įmonei gali būti
suteikta pagalba siekiant ją skatinti pagerinti jos pačios
pasiekimus aplinkos srityje. Kitaip taisykles būtų galima
lengvai apeiti skiriant pagalbą ne teršėjams, o taršą mažinančioms bendrovėms.

(54)

Tokį aiškinimą patvirtina Pagalbos aplinkai gairių 18 b
punktas, kuriame nurodoma, kad „pagalba taip pat gali
turėti skatinantį poveikį, ypač skatinant įmones viršyti
standartus arba papildomai investuoti siekiant sumažinti
įrenginių taršą“.

(55)

Be to, remiantis Belgijos pateiktu aiškinimu, valstybės
narės galėtų skirti subsidijas investicijoms į visus sektorius, kuriuose gali būti naudojamos antrinės žaliavos.
Pagalba būtų suteikiama, įmonėms neprivalant laikytis
valstybės pagalbos taisyklių, ypač regioninės pagalbos ar
investicinės pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Tokia pagalba galėtų labai iškraipyti atitinkamas rinkas.

(56)

Todėl Komisija mano, kad Pagalbos aplinkai gairių 29
punktas netaikomas visoms investicijoms į PM3, PM4 ir
DIP2 įrenginius. Tačiau ji svarstė, ar Pagalbos aplinkai
gairių 29 arba 30 punktai gali būti taikomi kai kurioms
investicijų dalims.

5.3.2 Įvairios su aplinka susijusių investicijų į PM3, PM3 ir
DIP2 įrenginius dalys, elektros energijos sunaudojimo
PM4 įrenginyje mažinimas
(57)

Kaip buvo minėta 9 punkte, Belgija atkreipia dėmesį, kad
įvairioms investicijų į PM4 ir DIP2 įrenginius dalims,
kurių papildomos sąnaudos – ne mažiau kaip 19,1 milijono EUR, pagalba galėtų būti skiriama pagal Pagalbos
aplinkai gairių 29 punktą. Tačiau žvelgiant į šių dalių
aprašymą paaiškėja, kad tam tikra sąnaudų dalis gali
būti sutaupyta. Pavyzdžiui, papildomai investavus į
šaldymo įrenginius žiemos metu elektros energijos suvartojimas sumažėtų 10 MW. Uždarius švino acetato
vandens tiekimo sistemą būtų sumažintas vandens suvartojimas. Vietoj įprastinių presų naudojant specializuotus
presus, SEL gaminamas popierius yra sausesnis, džiovinimo procesas optimizuojamas ir sutaupoma elektros
energijos. Nepaisant pakartotinių Komisijos prašymų,
Belgija neįrodė, kad visos šios sąnaudos gali būti leistinos
kaip papildomos sąnaudos, ir nenurodė, kokią naudą šios
konkrečios investicinės dalys suteiktų SEL, kaip reikalaujama Pagalbos aplinkai gairių 36 ir 37 punktuose. Taigi
leistinos pagalbos sumos negalima apskaičiuoti.
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(60)

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 37 punkto trečiąją
pastraipą leistinos sąnaudos turi būti apskaičiuotos
atmetus naudą, gautą iš galimai padidėsiančio pajėgumo
ir sąnaudų, sutaupytų per pirmuosius penkerius investicijų įgyvendinimo metus. Tačiau didesnės sąnaudos
pradedant įgyvendinti projektą ir investuojant pirmuosius
penkerius metus viršija naudą, gaunamą sutaupius lėšų
elektros energijos, žaliavų ir produktyvumo srityse.

(61)

Galiausiai Komisija mano, kad leistina pagalba, skiriama
PM4 įrenginiui, gali sudaryti 40 % × 14,1 milijono EUR =
5,64 milijono EUR.

(62)

Lygiagrečių taisyklių, kuriomis remiantis pagalba PM3 ir
DIP2 įrenginiams galėtų būti laikoma suderinama, nėra.

5.3.3. Dumblo deginimo įrenginys PCCE
(63)

gamybos procese naudojamą energijos rūšį. Šioms investicijoms gali būti skirta bazinė 40 % dydžio leistinų
sąnaudų pagalba pagal Pagalbos aplinkai gairių 36 ir
37 punktus.

Kaip minima 10 punkte, Belgija pranešė, kad pagalba
PM4 įrenginiui galėtų būti teikiama pagal Pagalbos
aplinkai gairių 30 punktą, nes ji sumažintų elektros energijos suvartojimą. SEL investavo ne į įprastinio pločio
popieraus gaminimo mašiną, bet į novatorišką, mažiau
elektros energijos sunaudojančią mašiną. Taigi investicijos
atitinka elektros energijos taupymo apibrėžimą.

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 36 ir 37 punktus yra leistinos tik tos investicijos, kurios yra būtinos aplinkos tikslams įgyvendinti. Elektros energijos suvartojimą galima
sumažinti ne tik įgyvendinus PM4 projekto dalį. Svarbiausias dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį – visų
rotacinių dalių plotis, darantis poveikį visai mašinos
koncepcijai ir konstrukcijai; dėl to greitis turi būti
lėtesnis, o presų skyrius turi būti pritaikytas. Nepriklausomas ekspertas išsamiai įvertino įprastinės mašinos,
gaminančios laikraštinį popierių, sąnaudas. Po to buvo
išsamiai įvertintos realios investicinės veiklos sąnaudos.
Skirtumas tarp pirmųjų ir antrųjų sąnaudų atsiranda ne
tik dėl techninės specifikacijos, bet ir dėl tikslesnių žinių
bei galimo kainų sumažinimo sąmatų ir kt. Leistinos
sąnaudos, įvertintos 14,1 milijono EUR, apima tik įrenginių investicinės veiklos sąnaudų skirtumą (12). Šis vertinimas buvo atliktas remiantis atsargiais spėjimus,
vengiant radikalių vertinimų.

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 31 punktą investicinė
pagalba bendrai šilumos ir elektros gamybai gali būti
skirta, jeigu konversijos našumas yra itin didelis. Šiuo
atžvilgiu Komisija pirmiausia atsižvelgs į pirminę

(12) Nedidelė dalis susijusi su atsarginėmis detalėmis, kurių reikia
gamybos proceso tęstinumui užtikrinti.
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(64)

Įrenginyje bus naudojama tiesiogiai iš gamyklos gaunama
biologinė masė (13) ir gamtinės dujos, įrenginio konversijos našumas bus 87,5–90 %. Atsižvelgdama į 2004 m.
vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2004/8/EB, skatinančią kogeneraciją, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš
dalies pakeičiančią Direktyvą 92/42/EEB (14), Komisija
mano, kad šios investicijos patenka į Pagalbos aplinkai
gairių 31 punkto taikymo sritį.

(65)

Visos svarstomos sąnaudos susijusios su pastatais, įrenginiais ir įrengimais, kurių reikia elektrai bei garams, generuojamiems įrenginyje, kuriame bendrai iš biologinės
masės gaminama šiluma ir elektra, gaminti bei naudoti.
Taigi jos yra leistinos pagal Pagalbos aplinkai gairių 36
punktą.

(66)

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 37 punkto pirmąją
pastraipą leistinos yra tik papildomos sąnaudos. Šiuo
atveju ekonomiškiausias pasirinkimas būtų investuoti į
įprastinį šilumą ir elektrą bendrai gaminantį įrenginį.
Tai būtų aukšto spaudimo 55 000 kW garo generatorius
ir 9 400 kW pagalbinio garo turbina, iš viso į juos
reikėtų investuoti 5 180 000 EUR.

(67)

Pagal Pagalbos aplinkai gairių 37 punkto trečiąją
pastraipą leistinos sąnaudos turi būti apskaičiuotos
atmetus sąnaudas, sutaupytas per pirmuosius penkerius
investicijų įgyvendinimo metus, ir papildomą pridėtinę
produkciją, gautą per tuos pačius penkerius metus. Sutaupyti galima šiose srityse:

— eksploatuojant įprastinį įrenginį, bendrai gaminantį
šilumą ir elektrą: sutaupoma įprastinį įrenginį PCCE
aprūpinant kuru – pagaminamas tas pats kiekis garų
ir šilumos, mažiau išlaidų reikia skirti darbuotojams,
įrenginio palaikymui ir demineralizuotam vandeniui,
kuris naudojamas įprastinio įrenginio veiklai;
(13) Pagal 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje 2
straipsnio b punktą (OL L 283, 2001 10 27, p. 33). Direktyva
su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
(14) OL L 52, 2004 2 21, p. 50.
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— valant dumblą. Jeigu dumblas nebūtų deginamas įrenginyje PCCE, SEL galėtų: 1) dumblą, gautą išvalius
vandenį, bet ne pašalinus rašalą, išbarstyti; 2) panaudoti plytų sektoriuje; 3) panaudoti kaip kurą elektrai
gaminti, pirmiausia tuo atveju, kai dumblas naudojamas kaip biologinė masė; 4) panaudoti cemento
sektoriuje;

išgauti požeminį vandenį, ji ir toliau pagrįstai būtų galėjusi tą daryti“. Tačiau šiuo metu leidimo išgauti požeminį
vandenį SEL neturi ir išsamesnės informacijos šia tema
pateikta nebuvo. Atsižvelgiant į vis didesnius sunkumus,
su kuriais šiuo metu susiduriama Flandrijoje naudojant
požeminį vandenį, galima manyti, kad institucijos naujus
leidimus išduoda ribotai. Be to, Belgija teigia, kad nenaudoti požeminio vandens buvo nuspręsta atsižvelgiant į
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB,
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje
pagrindus (15) (toliau – Pamatinė vandens direktyva),
nuostatas dėl subalansuoto vandens valdymo. Kalbant
apie požeminius vandenis, minėtos direktyvos 4 straipsnio
1 dalies b punkto ii papunktyje numatyta, kad valstybės
narės apsaugo, gerina ir atnaujina visus požeminio
vandens telkinius, užtikrina požeminio vandens ėmimo
ir jo pasipildymo pusiausvyrą ir stengiasi, kad būtų
pasiekta gera požeminio vandens būklė. Šis tikslas turės
būti pasiektas 2015 m. – buvo nustatyti įvairūs tarpiniai
terminai. Vandens plotas ar plotai, kuriuos turėjo naudoti
„Stora Enso“, jau yra pernelyg išeikvoti. Todėl norint
laikytis galutinės datos – 2015 m. – nuo šiol reikalingas
politinis įsikišimas. Komisija, apskaičiuodama leistinas
sąnaudas, negali atsižvelgti į antrąjį variantą ir šiai atskirai
daliai jokia pagalba negali būti laikoma suderinama pagal
Pagalbos aplinkai gairių 40 punktą.

— pagalba veiklai: SEL už jos gaminamą elektrą gaus
žaliuosius sertifikatus. Belgijos institucijos užtikrina,
kad minimali sertifikato kaina bus 80 EUR. Tikroji
2003 m. kaina buvo truputį didesnė.

(68)

Papildomos sąnaudos – tai šios dumblo valymo įrenginio
PCCE eksploatacinės sąnaudos: bendro deginimo dujos,
pelenų gabenimas ir pašalinimas, demineralizuoto
vandens naudojimas, didesnės išlaidos darbuotojams,
išlaidos aplinkos sertifikatams, išmetamųjų dujų valymo
kontrolė ir sąnaudos. Nebuvo išskaičiuotos vandens pašalinimo iš dumblo prieš deginimą sąnaudos, nes bet kokiu
atveju reikia pašalinti vandenį.

(69)

Per penkerius metus, nuo 2003 m. gegužės mėn. iki
2008 m. balandžio mėn., bendrų grynųjų santaupų
būtų 16 343 000 EUR, grynoji vertė nustatyta 2003 m.
sausio 1 d.
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5.3.5. Nuotekų valymas
(70)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, leistinos sumos yra
40 % × [55 147 000 EUR – 5 180 000 EUR –
16 343 000 EUR] = 13 449 600 EUR.

(71)

Tam tikrais atvejais dumblo deginimui PCCE įrenginyje
gali būti taikomas Pagalbos aplinkai gairių 29 punktas,
pavyzdžiui, jeigu bendrovė pasirenka tokias dumblo pašalinimo technologijas, kurios yra aplinkai palankesnės nei
kitos pagal Bendrijos taisykles leidžiamos technologijos.
Tačiau SEL tokios galimybės neturi. Šiaip ar taip, dumblas
būtų deginamas panaudojant degimo šilumos energiją
arba jos nepanaudojant. Todėl nauda aplinkai, kurią
suteikia pasirinktas variantas – tai energijos panaudojimas
bendrai gaminant šilumą ir elektrą; taigi galiausiai
pagalba būtų leistina tik pagal Pagalbos aplinkai gairių
31 punktą.

5.3.4. Gėlo vandens valymas
(72)

Investicijos reikalingos tam, kad būtų galima panaudoti iš
Kale upelio gaunamus paviršiaus vandenis. Tačiau Belgija
nepatvirtino, kad SEL būtų turėjusi kitą, ne tokį brangų
pasirinkimą, atitinkantį Bendrijos teisės aktus. Belgija
pripažįsta, kad „praktiškai yra nerealu išgauti tokį kiekį
požeminio vandens. Jei SEL būtų turėjusi leidimą (ribotai)

(73)

Belgija nurodo, kad nuotekų kokybė atitinka aukštesnius
standartus nei dauguma atitinkamame nuotekų leidime
numatytų standartų ir VLAREM II standartus, kurie,
Belgijos teigimu, yra nustatyti remiantis geriausiais prieinamais gamybos būdais, kaip reikalaujama Direktyvoje
96/61/EEB. Tačiau daugiausia sunkumų kyla dėl vandens
cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) koncentracijos.
Artimiausiu laiku SEL negalės sumažinti ChDS iki
mažesnio nei 260 mg/l lygio.

(74)

Referenciniame dokumente „Geriausi prieinami gamybos
būdai“ popieriaus sektoriui nustatytas ChDS yra
1 700–2 700 mg/l, bet rengiant šį dokumentą tonai
popieriaus buvo sunaudojama kur kas daugiau vandens
– tuo metu toks gamybos būdas buvo laikomas geriausiu.
Belgija pažymi, kad ekspertų tyrime nurodyta, jog 260
mg/l standartas yra per daug ambicingas ir popieriaus
sektoriuje toks atvejis būtų pirmasis. Tačiau atliekant
poveikio aplinkai vertinimą buvo remiamasi „Stora
Enso“ gamyklos Saksonijoje (Vokietija) rezultatais, pažymint, kad išmetamąsias nuotekas sudarys 260 mg/l.

(15) OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Sprendimu 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).
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standartus. Bet kokiu atveju Belgija apie šią investicinę
pagalbą nepranešė, nes padėtis dar nėra aiški, daug kas
priklauso nuo tyrimo, kurį SEL, norėdama prisitaikyti
prie aplinkos leidimo, turės atlikti, rezultatų.

Aplinkos leidimas, kuris buvo suteiktas „Stora Enso“
investicijoms, yra dar griežtesnis ir įpareigoja, kad
didžiausias ChDS rodiklis būtų 180 mg/l, remiantis galiojančiais Flandrijos įstatymais. „SEL“ paprašė, kad nuo šio
standarto būtų leista nukrypti, t. y. kad nuotekų ChDS
būtų 260 mg/l. Leidimas buvo suteiktas remiantis šiuo
prašymu ir planuojant atlikti tyrimą, kaip ateityje padėtį
būtų galima pagerinti, pasiekus 180 mg/l standartą.

5.4. Geležinkelio infrastruktūra ir popieriaus atliekų
sandėliavimas
(76)

Pagal Direktyvos 96/61/EEB 10 straipsnį, „jeigu aplinkos
kokybės standartai reikalauja griežtesnių sąlygų už tas,
kurios įvykdomos naudojant geriausius prieinamus
gamybos būdus, leidime turi būti reikalaujama imtis
papildomų priemonių, nepažeidžiant kitų priemonių,
kurių galima imtis siekiant įvykdyti aplinkos kokybės
standartus“. Iš „Stora Enso“ popieriaus gaminimo mašinos
nuotekos pateks į Gand-Terneuzen kanalą, kuris yra labai
užterštas. Remiantis poveikio aplinkai vertinimu, bendros
SEL išmetamos nuotekos, kurių ChDS – 260 mg/l,
sudarys 10–15 % visų į kanalą išmetamų nuotekų
ChDS, o tai darys didelį poveikį ir viršys kanalui numatytą kokybės lygį. Pamatinėje vandens direktyvoje valstybės narės įpareigojamos apibrėžti atitinkamus kokybės
tikslus, taikomus valstybių narių priimantiems vandenims. Nors dar ne visi direktyvoje numatyti įpareigojimai
yra privalomi, vis dėlto neatrodo, kad Gand-Terneuzen
kanalui nustatyti tikslai viršija direktyvoje nurodytus
reikalavimus.

(77)

Taigi, jei būtų leista pašalinti nuotekas, kurių ChDS –
260 mg/l, šis standartas turėtų būti laikomas Bendrijos
standartu, nustatytu pirmiausia pagal Direktyvos
96/61/EEB 10 straipsnį ir bendrus pamatinės vandens
direktyvos tikslus. Belgija neįrodė, kad 260 mg/l standartas viršytų Bendrijos teisės aktų reikalavimus. Taigi
investicijos reikalingos tam, kad būtų įgyvendinti Bendrijos standartai, kaip yra numatyta Pagalbos aplinkai
gairių 6 punkte, ir atitinkamai joms negali būti skirta
pagalba. Nors investicijos viršija taikomus standartus,
išskyrus ChDS, papildomų leistinų investicinės veiklos
sąnaudų negali būti, ir Komisija pagalbos šioms investicijoms negali laikyti suderinama.

5.3.6. Tretinis vandens valymas
(78)

Papildomos investicijos į tretinius vandens valymo įrenginius bus skirtos tam, kad būtų įgyvendinti ChDS standartai. Belgija nenurodė, ar šie standartai viršija Bendrijos

(79)

Ši projekto dalis yra susijusi su transporto veikla, o ne
tiesiogiai su popieriaus gamyba. Taigi investicijos
pirmiausia darys poveikį konkurencijai transporto
rinkoje. Sutarties 73 straipsnyje yra numatyta, kad
pagalba yra suderinama su šia Sutartimi, jei ji skirta transporto koordinavimo reikmėms. 1970 m. birželio 4 d.
Tarybos reglamentas 1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui (16) įgyvendina Sutarties 73 straipsnį. Šio reglamento 3 straipsnio
1 dalies b punkte nurodyta, kad iki įsigalios infrastruktūros išlaidų paskirstymo bendrosios taisyklės, valstybės
narės gali teikti pagalbą įmonėms, kurios patiria su jų
naudojama infrastruktūra susijusių išlaidų, o kitos įmonės
panašių išlaidų neturi. Komisija atkreipia dėmesį, kad
pagal jos ankstesnę praktiką (17) sąnaudos manevriniams
keliams patenka į minėto straipsnio taikymo sritį, nes
konkuruojančias vežimo paslaugas, ypač vežimo keliu
paslaugas, teikiančios įmonės neturi tokių pat infrastruktūros sąnaudų. Vežimo rūšies pakeitimas kita vežimo
rūšimi, kaip šiuo atveju, laikomas koordinavimo veikla
pagal Sutarties 73 straipsnį. Šiuo pagrindu, remiantis
Komisijos praktika, iki 50 % dydžio pagalba gali būti
laikoma suderinama su bendrąja rinka. Be to, SEL
įrodė, kad vežimas geležinkeliu nėra būtinas tolesnei
veiklai. Taigi galima manyti, kad pagalba įmonę gali
paskatinti investuoti. Dėl to pagalba iki 4 432 000 EUR
šiai projekto daliai gali būti pagrįsta remiantis Sutarties
73 straipsniu.

5.5. Suderinamumas tiesiogiai remiantis Sutarties 87
straipsnio 3 dalies c punktu
(80)

Atsižvelgdama į tai, kad investicijoms į PM4 ir DIP2
įrenginius bei investicijoms į PM3 įrenginį Pagalbos
aplinkai gairės netaikomos, Komisija svarstė, ar ši investicinė pagalba gali būti laikoma suderinama remiantis
Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktu.

(16) OL L 130, 1970 6 15, p. 1.
(17) Žr. 2002 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimą N643/2001, Austrija, pagalbos teikimo tvarka privatiems manevriniams keliams
išplėsti (OL C 178, 2002 7 26, p. 20), 2002 m. rugsėjo 28 d.
Sprendimą N308/2002, Vokietija, investicinės pagalbos SaksonijosAnhalto geležinkelio infrastruktūrai gairės (OL C 277, 2002 11 14,
p. 2) ir 2001 m. vasario 9 d. Sprendimą N597/2000, Nyderlandai,
pagalbos teikimo prisijungimui tvarka, jei negalima naudotis
vandens keliu (OL C 102, 2001 3 31, p. 8).
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patvirtina trečiųjų suinteresuotų šalių pateikti duomenys,
taip pat kitos anksčiau Komisijos nagrinėtos bylos (19).

5.5.1. PM4 ir DIP2 Įrenginiai: laikraštinio popieriaus iš
100 % perdirbto pluošto gamyba
(81)

SEL investicijos į laikraštinio popieriaus iš 100 %
perdirbto pluošto gamybos pajėgumą turi būti laikomos
atitinkančiomis dabartinę technikos būklę, tokias investicijas atliko ar artimiausiu laiku arba vėliau atliks
dauguma laikraštinio popieriaus gamintojų. Šiuo požiūriu
yra itin svarbu turėti pakankamą popieriaus atliekų kiekį,
tą patvirtina ir Belgijos pateikti laikraštinio popieriaus iš
100 % perdirbto pluošto gamybos įrenginių, vienas iš
kurių yra kitoje „Stora Enso“ gamykloje, pavyzdžiai.
„Atitinkančios dabartinę technikos būklę“ technikos
nereikia painioti su labiausiai naudojama technika. Tai,
kad šios rūšies popieriaus gaminimo mašinų gamyba
(dar) nėra serijinė ir kad turi praeiti dvejų metų optimizavimo laikotarpis, Komisijos vertinimo niekaip nekeičia.
Atitinkamai Komisija dėl šios priežasties pagalbos negali
laikyti suderinama. Panašų sprendimą ji neseniai priėmė
tokios pat investicinės pagalbos, suteiktos Jungtinės Karalystės bendrovei „Shotton“ (18), atžvilgiu.

(84)

Antra, investicijos visiškai atitinka SEL investicinę
programą, kurios pagrindinis tikslas – pagerinti aktyvų
būklę nesukuriant naujo pajėgumo, galinčio iškraipyti
rinkas; PM2 įrenginio eksploatavimo nutraukimas, pasak
pačios SEL, „visiškai atitinka nuolatinę „Stora Enso“ gerinimo programą, kurios tikslas – ilgalaikėje perspektyvoje
uždaryti nepelningus gamybos įrenginius“ („dit past
volledig in Stora Enso’s continue verbeteringsprogramma
date er op gericht is productie-eenheden die op lange
termijn niet rendabel zijn te laten uitlopen“). PM4 įrenginys yra pažangesnis nei senasis PM3 įrenginys, o
naujasis PM3 įrenginys – nei senasis PM2; nutraukus
PM2 įrenginio eksploatavimą ir uždarius kai kuriuos
aktyvus Švedijoje bei Suomijoje pajėgumas nebus
pernelyg padidintas. Šios investicijos SEL yra labai
naudingos, nes įmonei nereikės prisiimti investicinės
veiklos sąnaudų įsigyjant naują ir brangią žurnalinio
popieriaus gaminimo mašiną, pajėgumas per daug nepadidės, o bendrovė galės plėtoti technologijas nepatirdama
itin didelės finansinės ar ekonominės rizikos. Norint
popierių iš 80 % perdirbto pluošto gaminti patiriant
mažiau sąnaudų, nebuvo kitos išeities, išskyrus investicijas. Jeigu būtų pritaikytas PM2 įrenginys, perdirbto
pluošto kiekis būtų buvęs ne didesnis kaip 55 %. Bet
kuris popieriaus gamintojas, norintis ilgalaikėje perspektyvoje išlikti konkurencingas technologijų ir aplinkos
apsaugos požiūriu, turi nuolat investuoti į novatoriškus
gaminius. Taigi pagalbą skatinantis veiksnys išlieka abejotinas, nors galima teigti, kad investicijos į techniką viršija
dabartinę technikos būklę.

(85)

Trečia, Europos lygmeniu yra priimtas įsipareigojimas,
kad iki 2005 m. naudojamo perdirbto pluošto kiekio
vidurkis turi pasiekti 56 %. Šiuo metu Belgijoje vidurkis
yra 49,8 %. Nors paprastai žurnaliniame popieriuje
naudojamas mažesnis perdirbto pluošto kiekis, būtų
sunku šiuos tikslus pasiekti tik didinant perdirbto pluošto
kiekį kitose popieriaus rūšyse, o ne žurnaliniame popieriuje. Pati SEL pabrėžia, kad, atsižvelgiant į jos padėtį
Belgijos popieriaus rinkoje, standartai turi tiesioginę
įtaką įmonės veiklai. Laikraštinis popierius yra tik viena
viso pagaminamo popieriaus dalis. Be to, visi laikraštinio
popieriaus gamybos padaliniai nėra įsteigti pakankamai
arti tų vietų, kur surenkamas perdirbtas popierius, ir neatrodo ekonomiška kai kuriuos iš jų pritaikyti didesniam
perdirbto pluošto naudojimui nuo 2005 m. Todėl
visiškai suprantama, kad ir žurnalinio popieriaus rinkoje
pastebima tendencija didinti perdirbto popieriaus kiekį.

5.5.2. PM3 Įrenginys: perėjimas prie žurnalinio popieriaus iš
80 % perdirbto pluošto gamybos
(82)

(83)

Žurnalinio popieriaus SC, kurio sudėtyje yra 80 %
perdirbto pluošto, gamyba nėra paplitusi, ir tikėtina,
kad „SEL Langerbrugge“ bus pirmasis gamybos padalinys,
kuriame bus naudojama 6 metrų pločio linijinė glotninimo mašina, skirta SC kokybiškam popieriui iš daugiau
nei 60 % perdirbto pluošto gaminti. Be abejo, aukštos
kokybės gaminyje – toks yra žurnalinis popierius –
perdirbto pluošto paprastai yra mažiau. Tačiau dėl toliau
išdėstytų priežasčių Komisija padarė išvadą, kad investicinė pagalba įrenginiui PM3 negali būti suteikta tiesiogiai
remiantis Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktu.

Pirma, šiuo metu laikraštinio popieriaus, taip pat ir
žurnalinio popieriaus, ypač SC kokybės, sektoriuje pastebima tendencija didinti perdirbto pluošto kiekį. Techniniu
požiūriu investicijų gali būti skirta daugiau, palyginti su
dabartine technikos būkle, nors dar negalima teigti, kad
tikslas gaminti popierių iš 80 % perdirbto pluošto bus
pasiektas. Šiaip ar taip, tokie tikslai neatrodo labai išsiskiriantys, palyginti su tais, kuriuos šiuo metu arba artimiausioje ateityje iškels kiti popieriaus gamintojai. Tą

(18) 2003 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas 2003/814/EB dėl valstybės pagalbos C 61/2002, kurią Jungtinė Karalystė planuoja
suteikti laikraštinio popieriaus perdirbimo įrenginiams pagal
programą WRAP (OL L 314, 2003 11 28, p. 26).
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(19) Ypač Byla N713/02 – Pagalba „LEIPA Georg Leinfelder GmbH“,
Brandenburgas (Vokietija) (OL C 110, 2003 5 8, p. 13).
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(87)
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Ketvirta, Belgija ir SEL nenurodė, kokios įmonės
sąnaudos būtų investuojant į žurnalinio popieriaus,
kurio sudėtyje būtų „įprastesnis“ perdirbto pluošto kiekis,
gamybos įrenginį ir kiek būtų sutaupyta pasirinkus antrąjį
variantą. Tačiau Belgija ir SEL pabrėžia tai, kad papildomos sąnaudos yra būtinos ne tik norint pasiekti
80 % perdirbto pluošto kiekį, bet ir gaminti aukštos
kokybės žurnalinį popierių mašina, kuri iš pradžių
buvo pritaikyta laikraštiniam popieriui gaminti. Todėl į
investicinės veiklos sąnaudas įeina tokios dalys kaip
vandens nusausinimo įrenginys (nusausinti SC popierių
yra sunkiau), trečia džiovykla (nes SC popierius yra
sunkesnis), linijinės glotninimo mašinos su 2×4 minkštomis žnyplėmis tinkamam popieriaus blizgesiui gauti ir
ritiniai, pritaikyti SC kokybei, bei nauji įrankiai medžiagai
minkštinti, kad būtų pasiektas SC kokybės minkštumas.
Geriausiu atveju tik dalį investicijų būtų galima laikyti
išimtinai skirta perdirbamo pluošto kiekiui didinti (20).
Penkta, kaip minima 6.3.1 dalyje, nėra jokių garantijų,
kad skyrus investicijas perdirbto pluošto bus naudojama
daugiau arba bus daugiau naudojama iš SEL parduotos
produkcijos gaunamo perdirbto pluošto. Pagalba neteikiama, jei bus panaudotas papildomas mieste surinktų
popieriaus atliekų kiekis, kaip buvo numatyta teikiant
pagalbą „Shotton“. Kadangi tiesioginės naudos aplinkai
nėra, pagalbos tikslas pirmiausia būtų naujovės. Tačiau
Komisija, tvirtindama tik pagrindiniams moksliniams ir
pramoniniams tyrimams bei konkurencinei plėtrai skirtą
pagalbą, gali remtis Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai gairėmis (21). Kuo
labiau tyrimai ir veikla yra susiję su rinka, tuo didesnis
pavojus, kad pagalba iškraipys konkurenciją. Todėl
minėtų gairių 2.3 punkte numatyta, kad pagalba neteikiama veiklai, kurią galima laikyti novatoriška, bet kuri
neįeina į pirmiau minėtas sritis. Trečiųjų suinteresuotų
šalių perduotos pastabos patvirtina, kad šioje byloje
pavojus iškraipyti konkurenciją yra.
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laikraštinio popieriaus gaminimo mašina. Leistinos investicinės veiklos sąnaudos yra 14 100 000 EUR, taigi
5 640 000 EUR pagalba gali būti laikoma suderinama
su bendrąja rinka. Dėl investicijų į dumblo deginimo
įrenginį PCCE Komisija mano, kad suderinama su bendrąja rinka yra 13 449 600 EUR pagalba. Dėl investicijų į
geležinkelio infrastruktūrą ir popieriaus atliekų sandėliavimą Komisija mano, kad didžiausia su bendrąja rinka
suderinama pagalba yra 4 432 000 EUR. Iš viso suderinama su bendrąja rinka laikoma 23 521 600 EUR suma.
(90)

SEL investicijos į PM3 ir DIP2 įrenginius bei į gėlo
vandens ir nuotekų valymo įrenginius nėra leistinos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
25 900 000 EUR subsidijos bei atleidimo nuo žemės mokesčio,
įvertinto 9 milijonais EUR, valstybės pagalba, kurią Belgija
planuoja suteikti „N.V. Stora Enso Langerbrugge“, yra suderinama su bendrąja rinka už 23 521 600 EUR.
Taigi įgyvendinti yra leidžiama 23 521 600 EUR pagalbą.
Likusi pagalbos suma yra nesuderinama su bendrąja rinka ir dėl
to negali būti įgyvendinama.
2 straipsnis
Belgija per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą datos
praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi sprendimui
įgyvendinti.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

6. IŠVADOS
(88)

(89)

Belgija įgyvendino įsipareigojimą pranešti apie pagalbą
pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį ir Pagalbos aplinkai
gairių 76 punktą.
SEL investicijos į PM4 įrenginį sumažins elektros energijos, priedų ir vandens suvartojimą, palyginti su įprastine

(20) Taigi jei investicijos į PM3 įrenginį būtų laikomos leistinomis, tik
dalis sąnaudų galėtų būti laikomos papildomomis sąnaudomis, pagal
analogiją su Pagalbos aplinkai gairių 36 ir 37 punktais.
(21) OL C 45, 1996 2 17, p. 5.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 8 d.
Komisijos vardu
Mario MONTI

Komisijos narys
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2004 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1582/2004, siūlančio pradėti tyrimą, susijusį su galimais
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1470/2001 dėl integruotų elektroninių kompaktinių fluorescentinių lempų (CFL-i),
kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, įvežimo nustatytų antidempingo priemonių pažeidimais
integruotas elektronines kompaktines fluorescentines lempas (CFL-i) įvežant iš Vietnamo, Pakistano ar
Filipinų, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad tokių lempų kilmės šalis yra Vietnamas, Pakistanas ar
Filipinai, ar ne, ir nustatančio, kad toks įvežimas turi būti registruojamas, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 289, 2004 m. rugsėjo 10 d.)
— 56 puslapyje 1 straipsnio 1 pastraipoje:
vietoje:

„TARIC kodas 8539 31 90*91“,

skaityti: „TARIC kodas 8539 31 90*92“.

2004 m. spalio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 305/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr.
312/2003 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Čilės kilmės produktams, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 52, 2005 m. vasario 25 d.)
8 psl., priedo lentelės pirmoje skiltyje:
vietoje: „09.1937 (*)“
skaityti: „09.1940 (*)“;
vietoje: „09.1939“
skaityti: „09.1941“;
vietoje: „09.1941 (**)“
vietoje: „09.1942 (**)“.
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