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Gerbiamasis pone Ministre, 

1. PROCEDŪRA 

 

1. 2006 m. rugsėjo 19 d. raštu, registruotu Komisijoje 2006 m. rugsėjo 27 d. 
(A/37578), Lietuvos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie 2007 1 1 – 
2013 12 31 regioninės pagalbos žemėlapį.  

2. 2005 m. gruodžio 21 d. Komisija priėmė 2007–2013 m. nacionalinės regioninės 
pagalbos teikimo gaires1 (toliau – RPG). Pagal RPG 100 dalį kiekviena valstybė 
narė, laikydamasi EB sutarties 88 straipsnio 3 dalies, turėtų pranešti Komisijai 
apie bendrą regioninės pagalbos žemėlapį, apimantį visą jos nacionalinę teritoriją. 
Pagal 101 dalį patvirtintas regioninės pagalbos žemėlapis paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir laikomas neatskiriama RPG dalimi.   

3. Lietuvos valdžios institucijos savo regioninės pagalbos žemėlapio teisinio 
pagrindo projekte taip pat nurodė galimybę teikti pagalbą naujai įkurtoms 
mažoms įmonėms, kaip numatyta RPG 6 skyriuje (84–91 dalyse). Nors šiame 
sprendime nurodyti regionai, kuriuose tokios rūšies pagalba gali būti teikiama, 
šiuo sprendimu jokia pagalbos schema nepatvirtinama. Jei Lietuvos valdžios 
institucijos nori įgyvendinti pagalbos schemą, taikydamos šias RPG nuostatas, 
apie pagalbos schemą reikia pranešti atskirai, kadangi šis sprendimas taikomas tik 
Lietuvos 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapiui. 

                                                 
1  2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės, OL C 54, 2006 3 4, p. 13. 
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2. APIBŪDINIMAS 

 

4. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.2 visa Lietuvos teritorija turi 
teisę į EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkto nukrypti leidžiančią nuostatą. 
Pranešime Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad 2007–2013 m. visa teritorija 
išlaikytų teisę į investicinę pagalbą pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies 
a punkto nukrypti leidžiančią nuostatą, taikant 50 % aukščiausią pagalbos ribą.  

5. Pasiūlyta 50 % BSE3 aukščiausia pagalbos riba yra numatyta didelių įmonių 
investicijoms. Nustatytą aukščiausią pagalbos ribą galima padidinti4 
10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms5 ir 20 procentinių punktų mažoms 
įmonėms6. 

3. VERTINIMAS 

 

3.1. 87 straipsnio 3 dalies a punkto regionai: pasiūlyti visam 2007–2013 m. 
laikotarpiui 

6. Lietuva yra vienas bendras NUTS7 II lygio geografinis vienetas, kurio bendrasis 
vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, matuojant perkamosios galios 
standartu (PGS), 2000–2002 m. sudarė 40,5 % ES-25 vidurkio8. Todėl visa šalies 
teritorija atitinka nacionalinės regioninės valstybės pagalbos reikalavimus pagal 
EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą.  

7. Pagal RPG 44 dalį, kai regionai atitinka EB sutarties 3 dalies a punktą, regioninės 
pagalbos intensyvumas neturi viršyti 50 % BSE regionams, kurių BVP vienam 
gyventojui yra mažesnis už 45 % ES-25 vidurkio, koks šiuo atveju yra Lietuvos.  

 

3.2. Žemėlapio bendrosios nuostatos 

8. Pagal RPG 49 dalį, išskyrus, kai pagalba suteikiama transporto sektoriui, 
nustatyta aukščiausia pagalbos riba padidinama iki 60 % BSE vidutinėms 
įmonėms ir iki 70 % BSE mažoms įmonėms. Vis dėlto pagal RPG 67 dalį 

                                                 
2  Sprendimas neteikti prieštaravimų dėl Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapio nuo 2004 m. gegužės 

1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. (LT 1/2004). 
3  BSE – bendrosios subsidijos ekvivalentas. 
4  Išskyrus pagalbą transporto sektoriuje ir dideliems investiciniams projektams.  
5  Kaip nustatyta 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio 

Reglamentą (EB) 70/2001, priede, OL L 63, 2004 2 28, p. 22, arba bet kuriame paskesniame 
reglamente. 

6  Žr. pirmiau, 5 išnašą. 
7    2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro 

teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).  
8  Priimant RPG naujausi EUROSTAT turimi duomenys. 
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investiciniams projektams, kurių reikalavimus atitinkančios išlaidos viršija 
50 mln. eurų, MVĮ priemokos negali būti suteikiamos.   

9. Komisija primena, kad pagal RPG 8 dalį šios nustatytos aukščiausios pagalbos 
ribos taikomos žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, bet tik tiek, kiek 
nustatyta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui9 arba bet 
kuriame gairių pakeitime. 

10. Komisija atkreipia dėmesį į šiuos Lietuvos valdžios institucijų pranešime 
prisiimtus įsipareigojimus: 

(a) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad apie visus ketinimus teikti 
regioninę pagalbą Komisijai bus pranešta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka kaip apie pagalbos schemą arba atskiru pranešimu, 
išskyrus atvejus, kai taikomas bendrosios išimties reglamentas. 

(b) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad teikiant regioninę investicinę 
pagalbą bus paisoma aukščiausios pagalbos ribos konkrečiam regionui, 
nustatytos regioninės pagalbos žemėlapyje, kurį Komisija skelbia 
vadovaudamasi šiuo pranešimu. 

(c) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad teikiant pagalbą dideliems 
investiciniams projektams, konkrečiam regionui nustatytos aukščiausios 
pagalbos ribos, kaip nustatyta regioninės pagalbos žemėlapyje, kurį 
Komisija skelbia vadovaudamasi šiuo pranešimu, bus pakoreguotos pagal 
RPG 67 dalyje pateiktą formulę. 

(d) Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad apie visus didelius 
investicinius projektus, kuriems siūlomos pagalbos suma yra didesnė nei 
didžiausia leistina pagalbos suma, kurią gali gauti investicinis projektas, 
kurio reikalavimus atitinkančios išlaidos yra 100 mln. eurų, pagal 
pakoreguotą aukščiausią regioninės pagalbos ribą, nustatytą RPG 
67 dalyje pateiktoje pagalbos mažinimo skalėje, Komisijai pranešama 
atskirai. 

 

3.3. Atitinkamos priemonės 

11. 2006 m. kovo 6 d. raštu, nuoroda D/(06)239, Komisija Lietuvos valdžios 
institucijoms pasiūlė, inter alia, apriboti esamų regioninės pagalbos schemų 
taikymą iki 2006 m. gruodžio 31 d. Lietuvos valdžios institucijos besąlygiškai 
sutiko su šiomis atitinkamomis priemonėmis 2006 m. balandžio 7 d. raštu, 
perduotu 2006 m. balandžio 26 d. faksu, registruotu Komisijoje 2006 m. 
balandžio 27 d. (A/33240). 

 

                                                 
9  OL C 28, 2000 2 1, p. 2. Klaidų ištaisymas OL C 232, 2000 8 12, p. 17. 
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4. SPRENDIMAS 

 

12. Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija nusprendė: 

– laikyti 2007–2013 m. Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapį, koks yra 
pateiktas priede, suderinamu su EB sutartimi, nes jis atitinka 2007–
2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse nustatytas 
sąlygas. Šis žemėlapis galioja nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d.; 

– paskelbti šio sprendimo priede pateiktą žemėlapį Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Visas šio rašto tekstas originalo kalba bus 
paskelbtas interneto svetainėje:  

 http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Paklausimus dėl šio rašto siųskite registruotu laišku arba faksu: 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Direction Aides d‘Etat I 
Greffe des Aides d'Etat 
B – 1049 Bruxelles 

Faksas +32 2 296 12 42 

Pagarbiai 
Komisijos vardu 

Neelie KROES 
Komisijos narė 
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Sprendimo dėl bylos N 641/2006 PRIEDAS 

2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės 
(OL C 54, 2006 3 4, p. 13) 

LIETUVA. 2007 1 1 – 2013 12 31 nacionalinės regioninės valstybės pagalbos 
žemėlapis 

(Komisijos patvirtintas 24.10.2006) 

Zonos 
kodas 

Zonos pavadinimas Regioninei investicinei pagalbai 
nustatyta aukščiausia riba1 

(taikoma didelėms įmonėms) 

 

1. Regionai, pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą turintys teisę 
gauti pagalbą iki 2013 m. gruodžio 31 d. 

LT LIETUVA 50% 
 

 

                                                 
1  Investiciniams projektams, kurių reikalavimus atitinkančios išlaidos neviršija 50 mln. eurų, ši 

aukščiausia riba padidinama 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų 
mažoms įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, 
mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36). Dideliems investiciniams 
projektams, kurių reikalavimus atitinkančios išlaidos viršija 50 mln. eurų, ši aukščiausia riba gali būti 
pakoreguota, remiantis 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių 67 dalimi.   


