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(1) Šios valstybės pagalbos taisyklės, priimtos įgyvendinant 2012 m. valstybės pagalbos 
modernizavimo iniciatyvą, baigia galioti 2020 m. pabaigoje: 
- 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės1, kuriose daroma nuoroda į 

nacionalinius regioninės pagalbos žemėlapius;  
- Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairės2; 
- Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės3; 
- Gairės dėl valstybės pagalbos įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti4; taip pat 
- Komunikatas dėl bendriems Europos interesams svarbių projektų (BEISP)5. 

(2) Siekdama užtikrinti nuspėjamumą ir teisinį tikrumą ir kartu pasirengti galimam 
būsimam valstybės pagalbos taisyklių, priimtų vykdant valstybės pagalbos 
modernizavimo iniciatyvą, atnaujinimui, Komisija imsis veiksmų dviem etapais.  

(3) Pirma, Komisija tų valstybės pagalbos taisyklių, kurių galiojimas turėtų baigtis 
2020 m. pabaigoje, galiojimo laikotarpį pratęs dviem papildomais metais – iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. Antra, laikydamasi Komisijos geresnio reglamentavimo gairių, 
Komisija įvertins tas taisykles kartu su kitomis valstybės pagalbos taisyklėmis, 
priimtomis įgyvendinant valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą. 2019 m. 
sausio 7 d. Komisija pradėjo minėtų taisyklių vertinimą – tinkamumo patikrą. Tuo 
remdamasi ateityje Komisija gali nuspręsti, ar dar kartą pratęsti minėtų taisyklių 
galiojimą, ar jas atnaujinti. 

(4) Atsižvelgiant į plačią tinkamumo patikros taikymo sritį ir į tai, kad vertinimų rezultatų 
nebus iki 2020 m. pradžios, politikos sprendimas dėl taisyklių nustatymo po 2020 m. 
negali būti priimtas laiku, kad suinteresuotiesiems subjektams būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas ir stabilumas dėl taisyklių, taikytinų po 2020 m. Todėl pratęsus galiojimą bus 
galima tinkamai įvertinti taisykles ir valstybėms narėms užtikrinti taisyklių 
nuspėjamumą ir stabilumą; 
 

                                                 
1  2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės (OL C 209, 2013 7 23, p. 1–45). 
2  Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių (OL C 19, 

2014 1 22, p. 4–34). 
3  Komisijos komunikatas „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ 

(OL C 200, 2014 6 28, p. 1–55). 
4  Komisijos komunikatas „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms 

sanuoti ir restruktūrizuoti“ (OL C 249, 2014 7 31, p. 1–28). 
5  Komisijos komunikatas „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų 

vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“ (OL C 188, 2014 6 20, p. 4–12). 
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(5) Todėl tikslinga trumpam pratęsti iki 2020 m. pabaigos galiojančias valstybės pagalbos 
taisykles, kad Komisija galėtų jas tinkamai įvertinti ir valstybėms narėms bei 
suinteresuotiesiems subjektams užtikrinti nuspėjamumą ir stabilumą.  

(6) Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija pratęsia 2014–2020 m. regioninės 
valstybės pagalbos gairių, kuriose daroma nuoroda į nacionalinius regioninės pagalbos 
žemėlapius, Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių, Valstybės 
pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių, Gairių dėl valstybės pagalbos 
įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti ir Komunikato dėl bendriems Europos interesams 
svarbių projektų (BEISP) galiojimo laikotarpį iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

(7) Komisija ragina valstybes nares pranešti apie savo nacionalinių regioninės pagalbos 
žemėlapių galiojimo pratęsimą. Valstybės narės turi galimybę pranešti apie savo 
nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių patikslinimą 2021 m. sausio 1 d. – 
2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal toliau nustatytą metodiką. Ši metodika tam 
tikromis sąlygomis leidžia nustatyti nedidelius patvirtintų nacionalinės regioninės 
pagalbos žemėlapių pakeitimus.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau,  
2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės iš dalies keičiamos taip: po 178 punkto 
įterpiamas šis punktas:  

„1781  Atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai regioninės pagalbos žemėlapiai nustoja 
galioti 2020 m. gruodžio 31 d., Komisija ragina valstybes nares pranešti jai apie 
ketinimą pratęsti nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių galiojimą. Valstybės 
narės gali teikti ribotus nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių pakeitimus, 
laikydamosi toliau nurodytų sąlygų ir metodikos. 
 
1782 Komisija iki 2020 m. birželio mėn. sudarys 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio į gairių I priedą neįtrauktų NUTS 2 lygio regionų, kurių 
BVP vienam gyventojui nesiekia 75 proc. ES vidurkio6, sąrašą ir paskelbs komunikatą 
apie šios analizės rezultatus. Tuo metu Komisija nustatys, ar tie nustatyti regionai gali 
atitikti regioninės pagalbos skyrimo reikalavimus pagal Sutarties 107 straipsnio 3 
dalies a punktą, ir BVP vienam gyventojui atitinkantį pagalbos intensyvumo lygį. Tuo 
metu Komisija taip pat pakoreguos tų NUTS 2 lygio regionų, kurie jau įtraukti į gairių 
I priedą kaip a punkto vietovės, pagalbos intensyvumo lygį, jei dėl jų BVP vienam 
gyventojui yra pagrįsta taikyti didesnį pagalbos intensyvumą. Jei naujai nustatyti 
NUTS 2 lygio regionai, kurių BVP vienam gyventojui nesiekia 75 proc. ES vidurkio, 
nacionalinės regioninės pagalbos žemėlapyje, patvirtiname Komisijos 2014–2020 m. 
laikotarpiui, yra nurodyti kaip c punkto vietovės, gairių 1 priede nurodyta c punkto 
vietovėms skirtos gyventojų aprėpties procentinė dalis7 bus atitinkamai pakoreguota8. 
Komisija paskelbs reikiamus 1 priedo pakeitimus iki 2020 m. birželio mėn. 
 

                                                 
6  Remiantis naujausiais Eurostato paskelbtais NUTS 2 lygio regionų BVP vienam gyventojui, išreikšto 

PGS, trejų metų vidurkiu pagrįstais duomenimis. 
7  Kaip iš dalies pakeista Komisijos komunikatu, kuriuo iš dalies keičiamas 2014–2020 m. regioninės 

pagalbos gairių I priedas. C/2016/3514, OL 231, 2016 625, p. 1–18. 
8  Pakoreguota gyventojų aprėpties viršutinė riba bus apskaičiuojama pagal gyventojų skaičiaus duomenis, 

naudotus rengiant pradinį žemėlapį. Pakoreguota c punkto vietovėms skirta gyventojų aprėptis 
apskaičiuojama išskaičiuojant tų vietovių, kurios nuo 2017 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiu buvo įtrauktos į nacionalinius regioninės pagalbos žemėlapius kaip c punkto vietovės ir kurios 
gali atitikti regioninės pagalbos skyrimo reikalavimus pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punktą 
2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, gyventojų skaičių. 
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1783 Valstybė narė, neviršydama pakoreguotos konkrečios c punkto vietovėms skirtos 
aprėpties, gali iš dalies pakeisti c punkto vietovių, įtrauktų į jos 2021 m. sausio 1 d. – 
2022 m. gruodžio 31 d. nacionalinį regioninį žemėlapį, sąrašą. Šie pakeitimai negali 
viršyti 50 % pakoreguotos c punkto vietovių aprėpties.  
 
1784 Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie savo 
ketinimą pratęsti nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių galiojimą ir (arba) apie 
nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių pakeitimus, susijusius su papildomų a 
punkto vietovių įtraukimu, pagalbos intensyvumo koregavimu esamose a punkto 
vietovėse ir c punkto vietovių pasikeitimu. 
1785 Patvirtinus nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių galiojimo pratęsimą iki 
2022 m. gruodžio 31 d., valstybės narės gali nuspręsti pratęsti galiojančių schemų, 
patvirtintų remiantis šiomis gairėmis, galiojimą. Apie tokių schemų galiojimo 
pratęsimą Komisijai turi būti pranešta laiku iki jų galiojimo pabaigos.“. 

- Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių 174 punktas 
pakeičiamas taip:  
 
„Komisija taikys šiose gairėse nustatytus principus visos skirtinos rizikos finansų 
pagalbos, kuri bus skiriama nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., 
suderinamumui įvertinti.“.  
 

- Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių 108 punktas pakeičiamas 
taip:  
 
„Šios gairės taikomos laikotarpiu iki 2022 m. Tačiau jomis turėtų būti sudarytos 
sąlygos pasiekti 2030 m. strategijoje nustatytus tikslus. Tikimasi, kad 2020–2030 m. 
laikotarpiu įsitvirtinę atsinaujinantys energijos ištekliai taps konkurencingi tinkle, o 
tai reiškia, kad su balansavimo atsakomybe susijusios subsidijos ir lengvatos turėtų 
būti laipsniškai mažinamos ir nutrauktos. Šiomis gairėmis siekiama to tikslo ir 
užtikrinama, kad taikant rinkos mechanizmus būtų pereita prie ekonomiškai efektyvių 
rezultatų.“.  
 

- Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių 246 punktas pakeičiamas 
taip:  
 
„Šios gairės bus taikomos nuo 2014 m. liepos 1 d. ir pakeis 2008 m. balandžio 1 d. 
paskelbtas Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires. Šios gairės bus taikomos iki 
2022 m. gruodžio 31 d.“. 

 
- Gairių dėl valstybės pagalbos įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 135 punktas 

pakeičiamas taip: 
 
„Šias gaires Komisija taikys nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.“. 

 
- Komunikato dėl bendriems Europos interesams svarbių projektų (BEISP) 50 punktas 

pakeičiamas taip: 
 
„Šis komunikatas bus taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.“. 
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