Bendrojo bendrosios išimties reglamento projektas, II DALIS. AIŠKINAMASIS
MEMORANDUMAS
I.

PASIŪLYMO TIKSLAI IR APLINKYBĖS

2012 m. gegužės 8 d. Komunikatu dėl valstybės pagalbos modernizavimo Komisija pradėjo
plataus masto valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą. Užtikrinant valstybės pagalbos teisės
vykdymą turėtų būti prisidedama prie tvaraus, pažangaus ir integracinio ekonomikos augimo,
daugiausia dėmesio skiriama didžiausią poveikį turinčioms byloms, o taisyklės turėtų būti
supaprastintos, kad greičiau būtų priimami turima informacija pagrįsti sprendimai.
Bendrojo bendrosios išimties reglamento (toliau – BBIR) peržiūra – valstybės pagalbos
modernizavimo reformos pagrindas, todėl juo prisidedama siekiant visų tikslų, visų pirma
daugiausia dėmesio skiriant supaprastinimui. 2013 m. gegužės 8 d.–birželio 28 d. vyko pirmosios
viešosios konsultacijos dėl išsamios BBIR peržiūros (informacijos galima rasti
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html). Šiuo metu Komisija
apdoroja daug gautų atsakymų.
Per šį laikotarpį, t. y. 2013 m. liepos 22 d., ES Ministrų Taryba priėmė peržiūrėtą Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 994/98 (toliau – Įgaliojimus suteikiantis reglamentas), kuris įsigalios
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Priėmus šį reglamentą sukuriamas
teisinis pagrindas ateityje taikyti bendrąją išimtį šioms naujoms kategorijoms: inovacijų, kultūros
ir paveldo saugojimo, gaivalinių nelaimių padarytos žalos atlyginimo, tam tikrų nepalankių oro
sąlygų padarytai žalai žuvininkystės sektoriuje atlyginimo, miškininkystės, maisto sektoriaus
produktų, neišvardytų SESV I priede, skatinimo, jūrų ir gėlavandenių biologinių išteklių
išsaugojimo, sporto, socialinės transporto pagalbos atokiausių regionų gyventojams, tam tikros
plačiajuostės infrastruktūros, ir infrastruktūros, padedančios siekti Įgaliojimus suteikiančio
reglamento ir bendros svarbos intereso tikslų.
Šiuo metu Komisijai suteikta teisė parengti bendrosios išimties taikymo šioms naujoms
kategorijoms suderinamumo kriterijus. Rengdama tokius kriterijus, Komisija turi atsižvelgti, kad
konkurencijos iškraipymai būtų kuo mažesni, kad naujosios bendrosios išimties taikymo
priemonės prisidėtų prie valstybės pagalbos modernizavimo ir kad Komisija jau turi sukaupusi
daug patirties kiekvienoje atitinkamų (sub)kategorijų (žr. Reglamento Nr. 994/98 4
konstatuojamąją dalį ir Valstybės pagalbos modernizavimo komunikato 20 punkto b papunktį).
Todėl kaip ir anksčiau, bendroji išimtis naujoms kategorijoms bus taikoma laipsniškai. Kita
vertus, laiku priėmus peržiūrėtą Įgaliojimus suteikiantį reglamentą, jau dabar galima pradėti
konsultacijas dėl kriterijų, taikomų šioms naujoms (sub)kategorijoms, kurių pagalbos bylas
nagrinėjant sukaupta pakankamai patirties:
•
•
•
•
•
•

gaivalinių nelaimių padarytos žalos atlyginimo;
socialinės transporto pagalbos atokiausių regionų gyventojams;
tam tikros plačiajuostės infrastruktūros;
inovacijų;
kultūros ir paveldo išsaugojimo;
sporto ir daugiafunkcinės infrastruktūros.
1

Be minėtų siūlomų naujų (sub)kategorijų, vėliau, kai Komisija turės aiškesnį suderinamumo
kriterijų, kuriuos būtų galima numatyti, vaizdą, bus įtrauktos naujos kategorijos. Pavyzdžiui, nors
nagrinėjant valstybės pagalbos kinui ir garso ir vaizdo kūriniams bylas sukaupta daug patirties,
Komisija mano, kad siūlyti šios srities bendrųjų išimčių suderinamumo kriterijų projektą būtų
tinkamiau atsižvelgus į galutinį Kino komunikato dokumentą, kurį Komisija priims rudens
pradžioje. Jei bus konkrečių prašymų, taip pat gali būti įtrauktos kitos pagalbos kategorijos,
pavyzdžiui, kaip pagalbos uostų infrastruktūrai atveju. Kalbant apie tokius prašymus, Komisijos
tarnybos siekia gauti valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atsiliepimų, ar būtina atleisti nuo
reikalavimo pranešti, taip pat kokie suderinamumo kriterijai turėtų būti parengti. Kitos pagalbos
kategorijos neįtraukiamos dėl nepakankamos patirties nagrinėjant bylas, todėl jos gali būti
svarstomos vėliau, kai bus priimtos atitinkamos gairės ir sukaupta daugiau praktinės bylų
nagrinėjimo patirties.
Kad visas peržiūrėtas BBIR, įskaitant naujas kategorijas, būtų konsoliduotai vienu metu priimtas
laiku, konsultacijų laikotarpis prasidėjo iškart priėmus Įgaliojimus suteikiantį reglamentą. Tai
skubus raginimas pradėti sutrumpintą konsultacijų laikotarpį, kaip numatyta Tarybos reglamento
(EB) Nr. 659/1999 29 straipsnio 2 dalyje. Šios viešosios konsultacijos – pirmas tolimesnių
konsultacijų etapas.
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