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Geriausios praktikos vykdant valstybės pagalbos kontrolės procedūras kodeksas 
Santrauka piliečiams 

 
Europos Komisija siūlo priimti Geriausios praktikos vykdant valstybės 

pagalbos kontrolės procedūras kodeksą. 
 
Komisija pagerins skaidrumą, patikimumą ir nuspėjamumą vykdant valstybės pagalbos 
kontrolės procedūras.  
 
1. KODĖL GERINAMOS VALSTYBĖS PAGALBOS PROCEDŪROS? 
 
Valstybės pagalba visuomenei gali būti labai naudinga, jei ji, pavyzdžiui, skiriama aplinkai 
gerinti, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti arba ja padedama sudaryti sąlygas 
geriau išmokyti darbuotojus. Vis dėlto valstybės pagalba gali ir pakenkti, pavyzdžiui, ji gali 
padėti neefektyviai dirbančioms įmonėms išlikti rinkoje, o dėl to ilgainiui gali padidėti kainos 
vartotojams. Be to, grasindamos perkelti investicijas į didžiausias subsidijas teikiančią šalį, 
įmonės gali priversti šalių vyriausybes rungtyniauti. Kad būtų galima užtikrinti, jog valstybės 
pagalbos priemonė padės įgyvendinti bendrai sutartus tikslus, ją turi išnagrinėti Komisija. Šiam 
tikslui pasiekti reikia veiksmingų, paprastų ir nuspėjamų procedūrų. 
 
Standartinės valstybės pagalbos priemonių kontrolės procedūros etapai nurodyti 1999 m. 
procedūriniame reglamente1. Vis dėlto praktinis šios procedūros vykdymas trukmės, skaidrumo ir 
nuspėjamumo atžvilgiu galėtų būti daug geresnis, jei Komisija ir valstybės narės kartu 
įsipareigotų taikyti tam tikrą geriausią praktiką. Šiuo metu Komisijai reikia maždaug 5 mėnesių, 
kad ji, remdamasi priemonės, apie kurią pranešta, preliminaraus tyrimo rezultatais, galėtų priimti 
sprendimą, o jei Komisija turi pradėti oficialių išsamų tyrimą, gali prireikti daugiau nei 
21 mėnesio. Procedūra trunka ilgai, be to, atskirais atvejais sunku nuspėti, kada bus priimtas 
sprendimas, o tai neatitinka šiuolaikinio verslo poreikių.  
 
2. KAIP GERIAUSIOS PRAKTIKOS KODEKSAS PADĖS IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ? 
 
Geriausios praktikos kodeksas turėtų padidinti visų šalių drausmingumą, paskatinti palaikyti 
ryšius prieš pateikiant pranešimą ir supaprastinti Komisijos ir valstybių narių keitimosi 
informacija preliminaraus tyrimo metu procedūrą, be to, labai pagerėtų valstybių narių pranešimų 
kokybė, todėl bylos pateikus oficialų pranešimą būtų nagrinėjamos greičiau.  
 
Geriausios praktikos kodeksas suinteresuotosioms šalims taip pat turėtų padidinti procedūros 
skaidrumą. Kodekse būtų numatyta iš atskirų etapų susidedanti ir todėl lengviau nuspėjama 
skundų nagrinėjimo procedūra, taip pat pareiškėjai būtų geriau informuojami apie jų skundų 
nagrinėjimą. 
 
3. KAM BUS NAUDINGAS NAUJASIS PRANEŠIMAS? 
 
Geriausios praktikos kodeksas turėtų būti naudingas visoms suinteresuotosioms šalims. 
Valstybėms narėms ir pagalbos gavėjams jis bus naudingas, nes sprendimai dėl valstybės 
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pagalbos bus priimami greičiau, o kitoms suinteresuotosioms šalims – nes jos turės galimybę 
išreikšti savo abejones prieš Komisijai priimant galutinę poziciją dėl valstybės pagalbos 
priemonės, apie kurią pranešta.  
  
4. KADA ĮSIGALIOS NAUJASIS PRANEŠIMAS? 
 
  
 
Komisija šį kodeksą priėmė 2009 m. balandžio 29 d. Jis turėtų įsigalioti iki vasaros. 


