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Tema: Valstybės pagalba SA.51158 (2018/N) – Lietuva 
Klaipėdos uosto planuojamas žemsiurbės įsigijimas 

Gerbiamasis Ministre,  

1. PROCEDŪRA 

(1) 2018 m. gegužės 23 d. pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
108 straipsnio 3 dalį Lietuva pranešė Komisijai apie pirmiau nurodytą priemonę.  

(2) 2018 m. liepos 17 d., spalio 4 d., lapkričio 26 d. ir 2019 m. sausio 24 d. ir kovo 
1 d. Komisija paprašė pateikti papildomos informacijos ir ją Lietuvos institucijos 
pateikė atitinkamai 2018 m. rugpjūčio 9 d., spalio 30 d., gruodžio 20 d., 2019 m. 
sausio 24 d., vasario 4 d. ir kovo 5 d.  

2. IŠSAMUS PRIEMONĖS APRAŠYMAS 

(3) Lietuva pranešė apie planus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (toliau – 
Direkcija) suteikti finansavimą žemsiurbei įsigyti ir pateikė toliau nurodytą 
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informaciją apie pagalbos gavėją, poreikį uoste atlikti dugno valymo darbus, 
priemonę ir jos finansavimą. 

Pagalbos gavėjas 

(4) Klaipėdos uostas yra rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Tai vienintelis Lietuvos 
jūrų uostas, o jo krovinių apyvarta 2017 metais siekė 43,17 mln. tonų. 
Pagrindiniai per Klaipėdos uostą gabenami kroviniai yra trąšos (32,1 %) ir naftos 
produktai (20,9 %). Be to, per Klaipėdos uostą apie 13,2 % krovinių gabenama 
konteineriais ir 11,4 % ro-ro transportu. Pagrindiniai jo konkurentai – kaimyniniai 
Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai Latvijoje ir Gdynės bei Gdansko uostai 
Lenkijoje, kurie yra 80–230 km atstumu nuo Klaipėdos. Klaipėdos uostas taip pat 
konkuruoja su Rusijos Kaliningrado uostu. Kiti Baltijos jūros baseino uostai yra 
gerokai didesniu atstumu nuo Klaipėdos. 70 % į Klaipėdos uostą atvykstančių 
krovinių gabenama į Lietuvą. Likusi jų dalis gabenama į Rusiją, Ukrainą, 
Baltarusiją arba Kazachstaną. Išvystantys kroviniai gabenami į Nyderlandus, 
Vokietiją, Lenkiją, Švediją, Jungtinę Karalystę, Daniją, Belgiją, Norvegiją ir kt.  

(5) Direkcija įsteigta 1991 m. kaip valstybės įmonė. Ji vykdo uosto direkcijos 
funkcijas ir valstybės, kuri yra žemės ir infrastruktūros savininkė, vardu valdo 
uostą. Direkcija nuomoja uosto dalis krovos, laivų statybos, laivų remonto, 
krovinių tvarkymo, logistikos, ekspedijavimo ir kitoms įmonėms. Uoste nėra 
koncesininkų. Direkcijos pajamos gaunamos daugiausia iš uosto rinkliavų (87 %) 
ir žemės nuomos (12 %), o 2017 m. bendra jų suma siekė 60,05 mln. EUR.   

Poreikis Klaipėdos uoste atlikti dugno valymo darbus 

(6) Klaipėdos uoste dėl povandeninių srovių, laivybos ir vėjo kaupiasi sąnašos. Tai 
daugiausia lemia specifinė geografinė padėtis – uostas yra tarp Kuršių marių ir 
Baltijos jūros, kur, priklausomai nuo sezono ir vėjo krypties, sąnašų gali būti 
užnešama iš abiejų pusių. Toks nuolatinis dumblo kaupimasis yra intensyvesnis 
esant audringam orui. Po audros reikia skubiai atlikti uosto akvatorijos dugno 
valymo darbus, kad būtų išlaikytas minimalus saugiai laivybai uoste reikalingas 
gylis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad paveiktas plotas yra nedidelis, grunto, kuris 
turi būti pašalintas kiekvieną kartą atliekant dugno valymo darbus, yra palyginti 
nedaug.  

(7) Lietuvos teigimu, šalies rinkoje dugno valymo darbų pasiūlos nėra. Todėl šiuo 
metu Direkcija, rengdama tarptautinius viešųjų pirkimų konkursus, reikalingas 
dugno valymo darbų paslaugas perka iš Danijos, Vokietijos, Nyderlandų arba 
Belgijos. Ankstesniais metais Direkcija einamiesiems dugno valymo darbams iš 
savo lėšų išleisdavo vidutiniškai [...]. EUR per metus. Tikimasi, kad dėl 
investicijų į uosto akvatoriją ir įplaukos kanalą [...] ši suma [...].  

(8) Atsižvelgiant į tai, kad dugno valymo darbai Klaipėdos uoste yra nedidelės 
apimties, o paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių turi vykti ilgą kelią, jie 
nenoriai teikia šias paslaugas Direkcijai reikalingu dažnumu ir per jai reikiamą 
laiką. Įrangos perkėlimo iš paslaugų teikėjo buvimo vietos į Klaipėdos uostą 
sąnaudos yra didelės, todėl Direkcija prašo paslaugų teikėjo savo įrangą atgabenti 
tik 2–3 kartus per metus. Pagal galiojančias sutartis paslaugų teikėjas turi dugno 
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valymo darbus atlikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Direkcijos prašymo dienos. 
Iki šiol trumpiausias laikas buvo penkios dienos.  

(9) Todėl dabartinių dugno valymo paslaugų Klaipėdos uoste neužtenka, kad būtų bet 
kuriuo metu palaikomas projektinis jo akvatorijos gylis (14,5 m), o laivai į 
Klaipėdos uostą galėtų įplaukti saugiai. Atsižvelgdama į tai, Direkcija neretai turi 
sumažinti maksimalią leistiną laivų grimzlę uoste, dėl to didžiausi laivai negali 
įplauti į uostą arba neišnaudojamas visas jų krovos pajėgumas. Didesnių laivų 
laivyba apribojama tol, kol išvalant akvatorijos dugną atitinkamuose plotuose 
atstatomas jos gylis.  

(10) Tai, kad dugno valymo darbai neatliekami laiku, trikdo uosto veiklą ir laivybos 
saugumą. Ši problema tapo dar opesnė pastaraisiais metais, nes, atsižvelgiant į 
dabartinę rinkos tendenciją, dideli laivai sudaro vis didesnę laivyno dalį. Iš tiesų, 
nuo tada, kai [...] maksimali laivų grimzlė uoste buvo [...], Klaipėdos uoste laivų, 
kurių ilgis viršija [...] metrų, [...] – nuo [...] (2013 metais) iki [...] (2018 metais).  

(11) Be to, sąnašų kaupimasis gali daryti neigiamą poveikį suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo saugyklai ir SGD gabenantiems laivams, nes dėl jo gali būti 
sudėtinga (ar net pavojinga) patekti į terminalą. Lietuvos valdžios institucijos 
pabrėžia, kad SGD tiekimo sutrikimas galėtų turėti neigiamų pasekmių aplinkai, 
sukelti trūkumų ir (arba) priversti naudotojus pereiti prie alternatyvių taršesnių 
energijos šaltinių.  

Priemonė 

(12) Atsižvelgdama į tai, Direkcija svarstė, kokiais būdais galima pagerinti Klaipėdos 
uosto akvatorijos dugno valymo darbus. Kaip nurodyta (7) punkte, Lietuvos 
rinkoje dugno valymo darbų pasiūlos nėra. Be to, Lietuva teigia, kad Direkcijos 
rengiamuose tarptautiniuose viešųjų pirkimų konkursuose pasiūlymų niekada nėra 
pateikęs nė vienas paslaugų teikėjas iš kurios nors kaimyninės šalies (Latvijos, 
Lenkijos ar Estijos). Siekdama išspręsti problemą, Direkcija taip pat svarstė 
galimybę žemsiurbę nuomotis. Tačiau prieita prie išvados, kad šis sprendimas 
būtų labai brangus, nes žemsiurbė gali būti nuomojama tik kartu su atitinkama 
įgula.  

(13) Taigi tam, kad galėtų užtikrinti, kad dugno valymo darbai uoste būtų atlikti 
lanksčiai ir laiku, ir tokiu būdu palaikyti saugias laivybos sąlygas, Direkcija 
planuoja žemsiurbę įsigyti. Žemsiurbės tiekėjui atrinkti Direkcija surengtų 
konkurencingą, skaidrų, nediskriminacinį ir besąlygišką viešųjų pirkimų konkursą 
laikydamasi viešųjų pirkimų taisyklių. Direkcija būtų žemsiurbės savininkė ir 
vienintelė naudotoja ir ją naudotų tik einamiesiems dugno valymo darbams 
Klaipėdos uoste atlikti. 

(14) Įsigytinos žemsiurbės rūšis būtų pritaikyta konkretiems Klaipėdos uosto 
poreikiams. Jos ilgis būtų apie 70 metų ilgio, maksimali grimzlė – 4,5 metro, o 
dedveitas – apie 2 000 tonų. Joje būtų įtaisytas velkamasis siurbimo vamzdis 
gruntui šalinti, o sukamuoju greiferiniu kranu su panardinamuoju siurbliu būtų 
šalinamos povandeninės kliūtys ir valomas krantinės akvatorijos dugnas.  

(15) Žemsiurbė būtų varoma dviem dvejopų degalų varikliais (dyzelinu ir 
suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD)). Tai taip pat padėtų mažinti į aplinką 
išmetamo CO2 kiekį, nes esamų tiekėjų įranga neturi įtaisyto SGD variklio. Be to, 
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žemsiurbė nuolat būtų Klaipėdos uoste ir kaskart darbams atlikti jos nereikėtų 
plukdyti tūkstančius kilometrų iš tiekėjų veiklos vykdymo vietos ir atgal.    

Finansavimas 

(16) 2016 m. atlikusi apklausą, Direkcija nustatė, kad apytikslė tokios žemsiurbės 
kaina būtų apie [...] EUR, iš kurių [...] EUR suma, arba 85 %, būtų finansuojama 
iš valstybinių išteklių, o 15 %, arba [...] EUR, Direkcija sumokėtų iš nuosavų 
išteklių. Valstybiniai ištekliai būtų suteikti skyrus dotaciją iš Lietuvos 
nacionalinio biudžeto arba, jei projektas atitiks finansavimo sąlygas, – iš ES 
sanglaudos fondo lėšų.  

(17) Remiantis preliminariais duomenimis, žemsiurbės eksploatacijos ir techninės 
priežiūros išlaidos siektų apie [...] EUR per metus. Nesitikima, kad žemsiurbė 
duos pelno, tačiau ji padėtų Direkcijai sumažinti dabartines einamųjų dugno 
valymo darbų išlaidas, kurios, tikėtina, 2019 metais sudarys apie [...] EUR. Jei, 
viena vertus, žemsiurbės eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidų ir, kita 
vertus, sutaupytų einamųjų dugno valymo darbų išlaidų metinis balansas būtų 
teigiamas, perviršį Direkcija panaudotų savo įnašui į investicines išlaidas 
padidinti arba pagalbos, gautos žemsiurbei įsigyti, daliai atlyginti. Žemsiurbės 
įsigijimas nedarytų poveikio Direkcijos renkamoms uosto rinkliavoms, todėl 
nepadidintų jos pajamų.  

Skaidrumas 

(18) Lietuva įsipareigojo per 6 mėnesius nuo pagalbos suteikimo valstybės pagalbos 
skaidrumo interneto svetainėje 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ paskelbti toliau nurodytą 
informaciją, kuri bus saugoma bent 10 metų ir kuri bus be apribojimų prieinama 
plačiajai visuomenei:  
 
a) visą sprendimo dėl individualios pagalbos suteikimo ir jo įgyvendinimo 
nuostatų tekstą arba nuorodą į jį,  
b) pagalbą teikiančios institucijos duomenis,  
c) pagalbos gavėjo duomenis, suteiktos pagalbos formą ir sumą, pagalbos 
suteikimo datą, įmonės rūšį (mažoji ar vidutinė įmonė, didelė įmonė), regioną, 
kuriame įsisteigęs pagalbos gavėjas (NUTS 2 lygmeniu), ir pagrindinį 
ekonomikos sektorių, kuriame pagalbos gavėjas vykdo savo veiklą (NACE grupės 
lygmeniu). 

 

3. ĮVERTINIMAS 

Pagalbos buvimas 

(19) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta: „Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartys nustato kitaip, valstybės narės arba 
iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam 
tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją 
iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių 
tarpusavio prekybai.“ 
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(20) Vadinasi tam, kad priemonė būtų laikoma valstybės pagalba pagal Sutarties 
107 straipsnio 1 dalį, ji turi atitikti visus šiuos kriterijus: i) ji turi būti suteikta 
valstybės arba iš valstybinių išteklių; ii) ja turi būti suteikiamas pranašumas 
įmonei; iii) ji turi būti atranki, t. y. ja turi būti suteikiamas pranašumas tam 
tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai, ir iv) ja turi būti iškraipoma 
konkurencija arba keliama jos iškraipymo grėsmė ir turi būti daromas poveikis 
valstybių narių tarpusavio prekybai. 

(21) Komisija pažymi, kad pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį Lietuva pranešė apie 
priemonę kaip valstybės pagalbą. Todėl Lietuva mano, kad priemonė yra 
valstybės pagalba, kaip nustatyta tame straipsnyje.  

(22) Kaip nustatyta (16) punkte, 85 % žemsiurbės įsigijimo išlaidų būtų finansuojama 
skiriant dotaciją iš nacionalinio biudžeto arba ES struktūrinių fondų. Nacionalinį 
biudžetą sudaro valstybės pajamos iš mokesčių ir valstybė turi diskreciją priimti 
sprendimus dėl išlaidų. Todėl finansavimas iš nacionalinio biudžeto aiškiai 
teikiamas iš valstybinių išteklių, o sprendimas dėl finansavimo priskirtinas 
valstybei. ES struktūrinių fondų lėšos pirmiausia būtų perduotos Lietuvos 
valstybei ir tik tada skirtos žemsiurbės įsigijimo projektui, todėl šios lėšos yra 
valstybiniai ištekliai. Be to, skirstydamos ES struktūrinių fondų paramą 
individualiems projektams su sąlyga, kad jie atitinka finansavimo sąlygas, 
valstybės narės turi plačią diskreciją. Sprendimas Direkcijos žemsiurbės 
įsigijimui skirti [...] EUR būtų priimtas remiantis Lietuvos teisės aktu dėl 
projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 
atrankos1, todėl yra priskirtinas Lietuvos valstybei.  

(23) Dotacija teikiama tik Direkcijai ir ja siekiama finansuoti dalį žemsiurbės įsigijimo 
išlaidų. Priemone negali naudotis kitos lygiavertėje padėtyje esančios įmonės, 
visų pirma kitos uostų direkcijos Lietuvoje. Todėl priemonė yra atranki. 

(24) Dotacija yra negrąžintina finansinė priemonė, kuri nėra prieinama finansų 
rinkose. Direkcija nebūtų galėjusi iš rinkos gauti finansavimo tokiomis sąlygomis. 
Todėl priemone Direkcijai teikiamas pranašumas. 

(25) Lietuva įsipareigojo atrinkti žemsiurbės tiekėją konkurencingo, skaidraus, 
nediskriminacinio ir besąlygiško viešųjų pirkimų konkurso būdu. Remiantis tokio 
konkurso rezultatais2 galima preziumuoti, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas. 

(26) Pagal Lietuvos viešųjų pirkimų taisykles3 perkančiajai organizacijai neleidžiama 
atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, jei jis atitinka viešųjų pirkimų 
dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jei pasiūlyta kaina neviršija planuojamų 
lėšų, net ir tuo atveju, kai tai vienintelis pasiūlymas. Vis dėlto taisyklės, kuriomis 
vadovaujasi Direkcija rengdama viešųjų pirkimų konkursus, nustato apsaugos 

                                                 
1  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“. 

2  Konkurencingo, skaidraus, nediksriminacinio ir besąlygiško konkurso sampratą Komisija pateikė savo 
Pranešimo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės 
pagalbos sąvokos (2016/C 262/01) (OL C 262, 2016 7 19, p. 1–50) 89–96 punktuose. 

3  Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 
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priemones, kuriomis užtikrinama tikra ir veiksminga konkurencija. Visų pirma, 
iki paskelbdama viešųjų pirkimų konkursą, Direkcija viešai paskelbs žemsiurbės 
technines specifikacijas, kad visuomenė būtų geriau informuota apie konkursą ir 
tiekėjai galėtų jai pateikti pastabų dėl techninių specifikacijų. Be to, viešųjų 
pirkimų konkurse galės dalyvauti dalyviai iš kitų šalių. Galiausiai, laikydamasi 
vidaus procedūrų, Direkcija susisieks su bent septyniais potencialiais tiekėjais ir 
informuos juos apie viešųjų pirkimų konkurso paskelbimą bei galimybę jiems 
dalyvauti konkurse ir pateikti savo pasiūlymus. Be to, viešai žinoma, kad pastatyti 
žemsiurbę yra pajėgios, taigi taip pat teikti pasiūlymus Direkcijos rengiamame 
viešųjų pirkimų konkurse gali daugelis laivų statybos įmonių Europos Sąjungoje 
ar už jos ribų, pavyzdžiui, Nyderlandų įmonė Damen, Korėjos ENM, Turkijos 
Arya, Indijos Northstar, Jungtinės Karalystės Ferguson Marine, Italijos 
Fincantieri ir daugybė kitų. Taip bus užtikrinta, kad pasiūlymas bus vertinamas 
pagal rinkos kainą.   

(27) Jeigu valstybės narės teikiama pagalba stiprinama įmonės padėtis, palyginti su 
kitomis įmonėmis, kurios konkuruoja valstybių narių prekybos srityje, turi būti 
laikoma, kad pagalba daro poveikį tai prekybai4. Direkcija vykdo veiklą 
Klaipėdos jūrų uoste – už atlygį uoste veikiančioms įmonėms nuomoja žemę ir 
renka uosto rinkliavas už naudojimąsi uostu. Šios rinkos yra atviros konkurencijai 
Europos Sąjungoje. Kaip uosto valdytoja, Direkcija renka uosto rinkliavas ir 
nuomoja žemę bei uosto infrastruktūrą transporto, logistikos, ekspedijavimo arba 
kitoms uoste veikiančioms įmonėms. Šioje srityje Direkcija konkuruoja su kitais 
uostų valdytojais Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse narėse, pavyzdžiui, 
Estijoje, Lenkijoje ir Latvijoje. Visų pirma, nedideliu atstumu nuo Klaipėdos yra 
Ventspilio ir Liepojos jūrų uostai Latvijoje ir Gdynės bei Gdansko jūrų uostai 
Lenkijoje (žr. (4) punktą).  

(28) Priemone, apie kurią pranešta, Direkcijai sudaromos sąlygos gauti finansavimą 
tokiomis sąlygomis, kokiomis ji nebūtų galėjusi jo gauti finansų rinkoje. Todėl ja 
pagerinama Direkcijos padėtis rinkoje, palyginti su jos konkurentų vidaus rinkoje, 
kurie savo veiklą turi finansuoti rinkos sąlygomis, padėtimi. Taigi ja iškraipoma 
konkurencija arba keliama jos iškraipymo grėsmė ir daromas poveikis valstybių 
narių tarpusavio prekybai.  

(29) Dėl pirmiau nurodytų priežasčių Komisija daro išvadą, kad priemonė, apie kurią 
pranešta, yra valstybės pagalba Direkcijai, kaip nustatyta SESV 107 straipsnio 
1 dalyje, ir todėl vertins jos teisėtumą ir suderinamumą su vidaus rinka. 

 

Pagalbos teisėtumas 

(30) Apie siūlomą pagalbos priemonę Lietuva pranešė pagal 107 straipsnio 1 dalį. Ar 
ji bus suteikta, priklauso nuo to, ar Komisija patvirtins priemonę, atsižvelgdama į 
Lietuvai tenkančias pareigas pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį. Todėl priemonė 
yra teisėta. 

                                                 
4  Žr. visų pirma 1980 m. rugsėjo 17 d. Teismo sprendimo Philip Morris prieš Komisiją, 730/79, 

ECLI:EU:C:1980:209, 11 punktą; 2001 m. lapkričio 22 d. Teismo sprendimo Ferring, C-53/00, 
ECLI:EU:C:2001:627, 21 punktą; 2004 m. balandžio 29 d. Teismo sprendimo Italija prieš Komisiją, 
C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, 44 punktą. 
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Pagalbos suderinamumas 

(31) SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkte nustatyta, kad pagalbą gali būti leidžiama 
teikti tuo atveju, jei ji skirta tam tikrų ekonomikos sektorių plėtrai skatinti ir 
netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui.  

(32) Kalbant apie investicijas į uosto infrastruktūrą, Komisija, vadovaudamasi 
nusistovėjusia praktika5, išnagrinėja, ar viešasis finansavimas atitinka aiškiai 
apibrėžtą bendro intereso tikslą, yra būtinas ir proporcingas šiam tikslui pasiekti, 
turi skatinamąjį poveikį, nedaro poveikio konkurencijai ir ES vidaus prekybai 
taip, kad prieštarautų bendram interesui, ir neprieštarauja skaidrumo principui.  

(33) Šie vertinimo kriterijai remiasi išvada, kad uosto infrastruktūros finansavimas 
nėra ekonomiškai perspektyvus, nes išlaidos negali būti susigrąžintos net per labai 
ilgą laiką. Todėl sukurti būtinai transporto infrastruktūrai, kuri kitu atveju nebūtų 
sukurta, reikia viešojo finansavimo.  

(34) Žemsiurbė negali būti laikoma uosto infrastruktūra6. Vis dėlto tinkamam uostų 
veikimui užtikrinti būtina nuolat valyti jų akvatorijos dugną – tai taip pat padeda 
užtikrinti laivybos saugumą. Be to, išimtis dėl dugno gilinimo [valymo] paslaugų 
numatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento7 (toliau – BBIR) 56b 
straipsnio 5 dalyje.  

(35) Tačiau Klaipėdos uostas yra tokioje padėtyje, kai dugno valymo paslaugų 
pasiūlos Lietuvos rinkoje nėra, o paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių yra per 
toli nuo Klaipėdos, kad galėtų laiku imtis priemonių saugiai laivybai uoste 
užtikrinti. Be to, žemsiurbės įsigijimo investicinės išlaidos yra didelės – jos siekia 
[...] EUR, o Direkcija iš to pajamų negaus.   

(36) Komisija preliminariai pažymi, kad BBIR atspindi Komisijos sprendimų 
priėmimo praktiką dėl valstybės pagalbos uostams. BBIR 56b straipsnio 2 ir 
5 dalyse nustatyta, kad už dugno valymo darbus jūrų uostams per metus galima 
skirti iki 150 mln. EUR dydžio valstybės pagalbos. Nors ši suma nustatyta ne 
įrenginiams, kuriais pačiame uoste atliekami dugno valymo darbai, įsigyti, bet 
išlaidoms už rinkoje teikiamas dugno valymo paslaugas apmokėti, ji yra 

                                                 
5  Žr., pavyzdžiui, 2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą byloje N 385/2009 – Ventspilio uosto 

infrastruktūros viešasis finansavimas (OL C 62, 2010 3 13, p. 7); 2013 m. rugsėjo 18 d. Komisijos 
sprendimą byloje SA.36953 (2013/N) – Kadiso įlankos uosto administracija (OL C 335, 2013 11 16, 
p. 1); 2014 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimą byloje SA.38302 – Salerno uostas (OL C 156, 
2014 5 23, p. 1). 

6  Pagal BBIR 2 straipsnio 157 punktą terminas „uosto infrastruktūra“ – tai infrastruktūra ir įrenginiai su 
transportu susijusioms uosto paslaugoms teikti, pavyzdžiui, laivų švartavimo prieplaukos, prieplaukų 
sienos, molai ir plūdriosios pontoninės rampos potvynių ir atoslūgių užliejamuose plotuose, vidaus 
baseinai, pylimai ir atgauti žemės plotai, alternatyviųjų degalų infrastruktūra ir laivuose susidarančių 
atliekų ir krovinių likučių surinkimo infrastruktūra.  

7  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba 
skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, 
p. 1), su pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 
L 156, 2017 6 20, p. 1). 
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suderinamos pagalbos dugno valymo darbams, kuria nedaromas neigiamas 
poveikis konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai, atskaitos rodiklis. 

(37) Tai reiškia, kad jei rinkoje būtų siūlomos tinkamos dugno valymo paslaugos, 
Lietuva teoriškai būtų galėjusi skirti Direkcijai iki 150 mln. EUR per metus, kad 
ši patenkintų dugno valymo poreikius, ir tai būtų buvusi suderinama valstybės 
pagalba pagal BBIR. Valstybės pagalba, kurią Lietuva ketina suteikti žemsiurbės 
įsigijimui, yra tik labai nedidelė šios sumos dalis [...] EUR suma, paskirstyta per 
žemsiurbės nusidėvėjimo laikotarpį – 25 metus, atitinka apie [...] EUR per metus).   

 

a) Bendro intereso tikslas 

(38) 2013 m. Komisijos komunikate dėl uostų8 pabrėžiama, kad našios ir patikimos 
uosto paslaugos ir vienodos sąlygos yra būtinos, jei Sąjunga nori išlikti 
perspektyvi pasaulio rinkose, padidinti savo augimo potencialią ir sukurti 
darnesnę bei įtraukesnę ES transporto sistemą. Sąjungos uostų sistema susiduria 
su struktūrinių našumo skirtumų problema. Šiais taupaus viešojo finansavimo 
laikais reikia pritraukti investicijų uostų infrastruktūrai ir įrenginiams pritaikyti 
prie naujų transporto bei logistikos reikalavimų ir pasirengti kitą dešimtmetį 
prognozuojamam krovinių apimčių augimui.  

(39) Tai papildo 2009 m. Komisijos jūrų transporto strategiją9, kurioje jau akcentuota, 
jog svarbu sukurti naują infrastruktūrą ir pagerinti esamų pajėgumų naudojimą 
didinant uostų našumą. 

(40) Todėl uosto paslaugų gerinimas padeda siekti bendro intereso tikslo.  

(41) Be to, atsižvelgiant į ES aplinkos srities tikslus, labiau pageidautina uoste naudoti 
iš dalies SGD, o ne iškastiniu kuru, pavyzdžiui, dyzelinu, varomą žemsiurbę, kuri 
kaskart darbams atlikti turi būti atplukdyta iš užsienio (žr. (8) punktą).  

(42) Vadovaujantis Europos transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) reglamentu10, 
TEN-T geriausiai galėtų būti kuriamas užtikrinant dviejų lygmenų struktūrą, kurią 
sudaro visuotinis tinklas ir pagrindinis tinklas. Pagrindinis tinklas turėtų būti 
sukurtas iki 2030 m. – tai prioritetinis uždavinys. Pagrindinis tinklas turėtų būti 
pagrindas, kuriuo remiantis būtų plėtojamas tvarus daugiarūšio transporto tinklas, 
ir turėtų skatinti viso visuotinio tinklo plėtojimą. Klaipėdos uostas yra TEN-T 
reglamente nustatyto pagrindinio tinklo dalis. 

                                                 
8  Komisijos komunikatas „Uostai – augimo variklis“ (COM(2013) 295 final, 2013 5 23), https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0295&from=LT.  

9  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui „Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir 
rekomendacijos iki 2018 m.“ (COM(2009) 8 final, 2009 1 21), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0008&qid=1551261541505&from=LT.  

10  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32013R1315.  
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(43) Iš pirmiau nurodytų elementų matyti, kad pagalba padedama siekti bendro ES 
intereso tikslo.  

 
 

b) Pagalbos būtinumas 

(44) Užtikrinti saugų patekimą į uostą, be kita ko, užtikrinant, kad dugno valymo 
paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir laiku, yra uostų direkcijų apskritai ir 
Direkcijos konkrečiai funkcija. Tai būtina tam, kad tinkamai veiktų bet koks 
uostas.  

(45) Kaip nurodyta (7)–(11) punktuose, Lietuvos rinkoje nėra dugno valymo paslaugų 
pasiūlos, o paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių yra per toli, kad galėtų laiku 
imtis priemonių. Tai kelia kliūčių laivybos saugumui uoste ir trukdo aprūpinti 
atsargomis uoste esantį SGD terminalą. Direkcija taip pat nustatė, kad žemsiurbę 
nuomotis būtų per brangu.  

(46) Lietuva pateikė skaičiavimus, iš kurių matyti, kad projekto grynoji dabartinė vertė 
būtų lygi [...] EUR. Neigiama grynoji dabartinė vertė per 25 metų ataskaitinį 
laikotarpį rodo, kad grynasis pelnas, gautas eksploatuojant žemsiurbę, nepadengia 
investicinių išlaidų. Iš tiesų, kaip paaiškinta (17) punkte, eksploatuodama 
žemsiurbę Direkcija negautų pajamų11, o metinės uostui priklausančios 
žemsiurbės eksploatacijos išlaidos būtų šiek tiek didesnės nei metinės išlaidos, 
atsirandančios už paslaugas mokant išorės tiekėjui. Direkcija iš nuosavų išteklių 
finansuotų 15 % investicinių išlaidų – tai sudaro apie [...] EUR. Atsižvelgiant į 
tai, kad projekto grynoji dabartinė vertė yra neigiama ir investicijų grąžos nėra, 
labai mažai tikėtina, kad komercinis investuotojas norėtų suteikti likusią 
finansavimo sumą ir kad Direkcija galėtų likusias lėšas gauti iš rinkos. 

(47) Todėl Komisija padarė išvadą, kad pagalba yra būtina investicijoms paskatinti. 
  

c) Pagalbos proporcingumas 

(48) Kaip nustatyta (16) ir (44) punktuose, Direkcija iš nuosavų išteklių finansuotų 
mažiausiai 15 % žemsiurbės įsigijimo išlaidų ir nėra tikėtina, kad iš finansų 
rinkos ji gautų daugiau. Be to, kaip apibūdinta (17) punkte, Direkcijos sutaupytos 
dabartinių dugno valymo darbų išlaidos daugiau ar mažiau padengtų metines 
žemsiurbės eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidas. Subsidijų susitarime 
bus nustatyta, kad bet koks galimas perviršis bus naudojamas tam, kad būtų 
padidintas Direkcijos nuosavas įnašas žemsiurbės įsigijimo išlaidoms padengti.  

(49) Todėl Komisija padarė išvadą, kad pagalba apsiriboja tik tuo, kas būtina jos 
tikslui pasiekti.  

(50) Kaip paaiškinta (36)–(37) punktuose, reikėtų turėti omenyje tai, kad jei Direkcija 
turėtų galimybę dugno valymo paslaugas pirkti iš rinkos, pagal BBIR per metus ji 
galėtų gauti iki 150 mln. EUR valstybės pagalbos dugno valymo poreikiams 
patenkinti.  

                                                 
11  Lietuva įsipareigojo žemsiurbę naudoti tik einamiesiems dugno valymo darbams Klaipėdos uoste 

atlikti, taigi iš nuomos ar paslaugų teikimo veiklos nebus gaunama pajamų. 
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d) Skatinamasis pagalbos poveikis 

(51) Direkcijai pateikus pagalbos paraišką, iki šiol dėl planuojamo žemsiurbės 
įsigijimo nesiimta jokių galutinių ar privalomų veiksmų ir nepradėta viešųjų 
pirkimų procedūra. Taigi pagalbos paraiška buvo pateikta dar iki projekto 
pradžios. Be to, kaip matyti iš (44) punkto, Direkcija pati nebūtų galėjusi sutelkti 
reikiamo finansavimo. Todėl be pagalbos projekto nebūtų galima įgyvendinti.  

(52) Todėl Komisija padarė išvadą, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį. 

e) Pagalbos poveikis konkurencijai      

(53) Kaip nurodyta (4) punkte, Klaipėdos uostas daugiausia konkuruoja su kitais 
Baltijos jūros pakrantėje esančiais jūrų uostais Lenkijoje ir Latvijoje, kurių dydis 
panašus į Klaipėdos uosto ir kurie visi konkuruoja dėl krovinių srautų rytų–
vakarų transporto koridoriuje. 

(54) Kaip nurodyta (7) punkte, Lietuvos rinkoje dugno valymo paslaugų pasiūlos nėra. 
Be to, remiantis Lietuvos pateikta informacija, uostai Lenkijoje ir Latvijoje 
naudoja savo žemsiurbes. Tai reiškia, kad šiuo metu pagrindiniai Klaipėdos uosto 
konkurentai iš rinkos neperka dugno valymo paslaugų. Jei pagrindiniai Klaipėdos 
uosto konkurentai iš rinkos pirktų dugno valymo paslaugas, pagal BBIR 
kiekvienas uostas galėtų gauti iki 150 mln. EUR per metus šioms išlaidoms 
finansuoti, ir ši suma būtų laikoma suderinama valstybės pagalba (žr. (36)–
(37) punktus). Be to, kaip nurodyta (17) punkte, žemsiurbės įsigijimas neturėtų 
tiesioginio poveikio Direkcijos pajamoms ir pelningumui. Todėl priemonės, apie 
kurią pranešta, poveikis Klaipėdos uostui ir artimiausiems jo konkurentams būtų 
nedidelis.   

(55) Komisija taip pat pažymi, kad žemsiurbės tiekėjui atrinkti Lietuva įsipareigojo 
surengti konkurencingą, skaidrų, nediskriminacinį ir besąlygišką viešųjų pirkimų 
konkursą laikydamasi viešųjų pirkimų taisyklių. 

 f) Skaidrumas 

(56) Lietuva taip pat įsipareigojo laikytis skaidrumo principų (žr. (18) punktą). 

g) Pagalbos ir ES regioninio finansavimo taisyklių santykis 

(57) Šis sprendimas yra susijęs tik su projekto vertinimu pagal valstybės pagalbos 
taisykles (SESV 107 straipsnis) ir nedaro poveikio projekto atitikčiai ES 
regioninio finansavimo taisyklėms.     

 

4. IŠVADA 

Todėl Komisija nusprendė: 

nereikšti prieštaravimų dėl pagalbos, remdamasi tuo, kad ji yra suderinama su 
vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 
3 dalies c punktą. 
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Komisijos vardu 

Margrethe VESTAGER 
Komisijos narė 

 


