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KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS 

POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA 

pridedamas prie 

KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) Nr. …/.. 

dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis 
pagalbai 

1. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

1.1. Politinės aplinkybės 
2012 m. gegužės 8 d. Komisija priėmė Valstybės pagalbos modernizavimo (toliau – VPM) 
komunikatą, kuriame nustatyti plataus užmojo valstybės pagalbos kontrolės reformos tikslai ir 
kuriuo siekiama padėti įgyvendinti ES platesnio masto augimo darbotvarkę. Valstybės 
pagalbos politika turėtų padėti aiškiai apibrėžtą pagalbą skirti rinkos nepakankamumo 
problemoms spręsti ir siekti bendrų Europai svarbių tikslų. Komisija siekia: 

• sutelkti savo vykdymo užtikrinimo pastangas į atvejus, turinčius didžiausią poveikį 
vidaus rinkai; 

• supaprastinti taisykles ir  

• greičiau priimti sprendimus.  

De minimis Reglamento peržiūra yra tiesiogiai susijusi su prioritetų nustatymo tikslu, todėl ji 
yra svarbi VPM iniciatyvos dalis. 

Remiantis de minimis Reglamentu, viršutinės ribos nesiekiančios pagalbos priemonės neturi 
poveikio konkurencijai ir (arba) prekybai vidaus rinkoje, todėl apie jas nereikia pranešti pagal 
SESV 108 straipsnio 3 dalį. Reglamentui įsigaliojus 2007 m. sausio 1 d., ir atsižvelgiant į 
ankstesnio reglamento taikymo patirtį, infliacijos ir bendrojo vidaus produkto pokyčius 2000–
2006 m. laikotarpiu, taip pat tikėtinus pokyčius, dabartiniame reglamente ši de minimis 
viršutinė riba buvo padidinta nuo 100 000 EUR iki 200 000 EUR vienai įmonei per bet kurį 
trejų finansinių metų laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad kelių transporto įmonės paprastai būna 
nedidelės (seniau joms šis reglamentas nebuvo taikomas), šio sektoriaus įmonėms nustatyta 
100 000 EUR viršutinė riba. 

Reglamentas: 

• netaikomas kai kuriems sektoriams ir veiklai1, taip pat sunkumų patiriančioms 
įmonėms; 

• nustato taisykles dėl leistinų pagalbos priemonių2;  

                                                 
1 Žr. reglamento 1 straipsnį; reglamentas netaikomas pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams, 

pirminei žemės ūkio produktų gamybai (tada taikomi specialūs de minimis reglamentai, kuriuose 
nustatytos žemesnės viršutinės ribos), eksporto pagalbai ir pagalbai krovinių vežimo keliais transporto 
priemonėms įsigyti. 

2 Skaidri pagalba – pagalba, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai apskaičiuoti ex ante, 
neatliekant rizikos vertinimo. 
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• apima saugumo garanto taisykles, padedančias lengviau apskaičiuoti bendrąjį 
subsidijos ekvivalentą garantijoms;  

• neleidžia sumuoti pagalbos, jei bendra tų pačių tinkamų finansuoti sąnaudų suma 
viršija pagalbos intensyvumą, nustatytą atitinkamu bendrosios išimties reglamentu 
arba Komisijos sprendimu, ir 

• leidžia valstybėms narėms nuspręsti, kaip stebėti, ar yra laikomasi nustatytų 
viršutinių ribų, pasirenkant vieną iš šių priemonių: 

(a) sistemą, pagal kurią bendrovės deklaruoja per einamuosius ir dvejus 
ankstesnius metus gautą de minimis pagalbą, arba  

(b) centrinį registrą, apimantį išsamią informaciją apie visą bet kokios 
valdžios institucijos suteiktą de minimis pagalbą valstybėje narėje. 

1.2. Pagrindiniai klausimai 
De minimis Reglamentu, viena vertus, siekiama supaprastinti tvarką, kitą vertus – neiškraipyti 
konkurencijos vidaus rinkoje. Užtikrinant vykdymą ir vykdant viešąsias konsultacijas, buvo 
nustatytos šios problemos: 

• dėl supaprastinimo: daug valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių reikalavo didesnių 
viršutinių ribų, aiškesnių ir paprastesnių apibrėžčių, ir saugumo garanto nuostatų, 
taikytinų plačiau nei pagal esamą taisyklę dėl garantijų; 

• dėl konkurencijos neiškraipymo: dauguma valstybių narių nesugebėjo pateikti 
Komisijai bendrų su reglamento taikymu susijusių duomenų, todėl yra labai sunku 
įvertinti reglamento poveikį prekybai ir konkurencijai, ir nustatyti atitinkamas 
viršutines ribas. Taip pat reikia ištirti, ar dabartinė stebėsenos sistema galėtų tinkamai 
užtikrinti nustatytų viršutinių ribų laikymąsi. 

Atsakant į pagrindinį klausimą „kokios viršutinės ribos yra teisingos?“, turi būti nustatyta, 
kokios pagalbos priemonės gali būti laikomos neturinčiomis poveikio prekybai ir 
konkurencijai, ir atitinkamai neįtrauktinos į valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį. 

Reglamentu sudarytos sąlygos skirti nedidelę pagalbą tais atvejais, jei laikomasi būtiniausių 
reikalavimų, užtikrinant, kad pagalbos skyrimas yra paprastas ir užtikrinamas teisinis 
tikrumas. Todėl reglamente turėtų būti nustatytos lengvai taikomos apibrėžtys ir sąlygos. 

Daugelis valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių nurodė kitas su reglamento taikymu susijusias 
problemas, dažniausios iš jų yra sugrupuotos ir apibendrintos taip: 

(1) neaiškumas dėl termino „įmonė“ aiškinimo (tai ypač svarbu, nes viršutinė riba 
nustatoma įmonei). Dabartinė apibrėžtis yra suderinta su konkurencijos teisėje 
taikoma bendrąja apibrėžtimi, kurioje daugiausiai naudojami ekonominiai, o ne 
teisiniai kriterijai, taigi, vykdant bendrąją kontrolę, atskiri juridiniai subjektai laikomi 
viena įmone; 

(2) neaiškumas dėl termino „sunkumus patiriančios įmonės“ (jos neįtrauktos į 
reglamento taikymo sritį) aiškinimo ir dėl klausimo, ar tai, kad šios įmonės 
neįtrauktos, vis dar pateisinama; 

(3) neaiškumas dėl to, kas sudaro „kelių transporto sektorių“, ir abejonės dėl to, ar 
žemesnė viršutinė riba yra pateisinama; 

(4) neaiškumas dėl to, kaip taikyti sumavimo taisykles; 
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(5) prašymas pateikti papildomas rekomendacijas dėl to, kaip atskirti skaidrią3 ir 
neskaidrią pagalbą (pavyzdžiui, saugumo garanto sąlygų nebuvimas tam tikrų formų 
pagalbos atvejais) ir 

(6) klausimai, kaip būtų galima geriausiai užtikrinti stebėseną ir skaidrumą4.  

1.3. Pagrindinis scenarijus 
Pagal pagrindinį scenarijų dabartinio reglamento taikymas pratęsiamas iki 2020 m., t. y. 
paliekamos galioti de minimis viršutinės ribos (200 000 EUR bendrai ir 100 000 EUR kelių 
transporto sektoriui) ir visos dabartinės nuostatos.  

1.2 skyriuje nurodytos teisinio tikrumo problemos nebūtų išspręstos. Visų pirma, dėl to, kad 
nėra aišku, kaip aiškinti terminus „įmonė“ ir „sunkumus patiriančios įmonės“ ir kaip taikyti 
sumavimo taisykles, valdžios institucija gali klaidingai 

• suteikti didesnę de minimis pagalbą, negu numatyta reglamente; 

• atsisakyti suteikti pagalbą įmonėms, kurios atitinka pagalbos gavimo kriterijus; arba 

• suteikti pagalbą įmonėms, kurios neatitinka pagalbos gavimo kriterijų. 

1.4. Ar ES veiksmai yra pagrįsti? (subsidiarumo principas) 
Valstybės finansavimas, atitinkantis SESV 107 straipsnio 1 dalies kriterijus, yra valstybės 
pagalba, ir Komisijai turi būti apie tai pranešta pagal 108 straipsnio 3 dalį. Tačiau pagal 109 
straipsnį Taryba įgaliojo Komisiją5 nustatyti viršutinę ribą, kurios nepasiekus, laikoma, kad 
pagalbos priemonės neatitinka visų kriterijų, ir todėl joms pranešimo procedūra nėra taikoma. 
Kadangi tokiomis sąlygomis valstybės pagalbos taisyklės dėl de minimis pagalbos 
priskiriamos Komisijos kompetencijai, o Europos Sąjungai suteikiama išskirtinė kompetencija 
šioje srityje6, dabartinės iniciatyvos atitikimas subsidiarumo principui nėra tikrinamas7. 

2. TIKSLAI 
Bendras peržiūros tikslas yra tiesiogiai susijęs su VPM tikslais skatinti augimą sustiprintoje, 
dinamiškoje ir konkurencingoje vidaus rinkoje, sutelkti vykdymo užtikrinimo veiksmus į 
atvejus, turinčius didžiausią poveikį vidaus rinkai, supaprastinti ir išaiškinti taisykles ir 
greičiau priimti sprendimus. 

Tai galima pasiekti sprendžiant šiuos konkrečius uždavinius: 

(a) supaprastinimas: ar viršutinė riba ir jos taikymo sąlygos yra kuo paprastesnės 
ir nedaro poveikio prekybai ir konkurencijai vidaus rinkoje, ir ar yra galimybių 
jas dar labiau supaprastinti arba geriau išaiškinti? 

(b) teisinis tikrumas: jį užtikrina aiškios taisyklės, taip pat kriterijai, kuriais 
remiantis laikoma, kad priemonės nėra valstybės pagalba;  

                                                 
3 De minimis Reglamentas taikomas tik pagalbai, dėl kurios įmanoma tiksliai apskaičiuoti bendrąjį 

subsidijos ekvivalentą ex ante, neatliekant rizikos vertinimo („skaidri pagalba“). 
4 Dauguma valstybių narių taiko deklaravimo sistemą. Tik devynios valstybės narės (CZ, EE, EL, HR, 

LT, PL, PT, SK ir SL) šiuo metu turi centrinį registrą. Kipras savo registrą pakeitė deklaravimo sistema 
2009 m.: pagrindinis spręstinas klausimas – kaip sukurti įmonių registrą, kurį būtų galima lengvai 
atnaujinti, jei pasikeistų gavėjų struktūra. Bulgarija ir Vengrija taiko abi sistemas tuo pačiu metu. 

5 Žr. Reglamentą (EB) Nr. 994/98 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 733/2013 (OL L 142, 1998 5 14, p. 1). 

6 Žr. SESV 3 straipsnio 1 dalies b punktą. 
7 Žr. ESS 5 straipsnio 3 dalį. 



 

LT 5   LT 

(c) iškraipymų vidaus rinkoje prevencija: svarbus ne tik atskirų priemonių 
poveikis, bet ir bendras nedidelių priemonių poveikis sektoriuje, ir 

(d) atitikties užtikrinimas: reglamente turėtų būti nustatytas efektyvus ir 
veiksmingas stebėsenos mechanizmas ir aiškios bei paprastos taisyklės 
atitikčiai užtikrinti, visų pirma, dėl viršutinių ribų. 

3. POLITIKOS ALTERNATYVOS 
Įvairios politikos alternatyvos8 yra susijusios su: 

(a) i) viršutine riba; 

(b) ii) kitomis taikymo nuostatomis, ir  

(c) iii) stebėsena.  

3.1. Viršutinė riba 
Be politikos nekeitimo alternatyvos dar buvo išsamiai išnagrinėtos keturios alternatyvos: 

• viršutinių ribų pakeitimas siekiant atsižvelgti į infliaciją ateityje; 

• reikšmingas dabartinių viršutinių ribų padidinimas; 

• tolesnis dabartinių viršutinių ribų diferencijavimas ir 

• ribojamųjų ar kitokių mechanizmų, skirtų įvertinti de minimis pagalbos 
sumavimo poveikį, įdiegimas. 

Dėl kelių transporto sektoriaus, kuriam dabar taikoma žemesnė viršutinė riba (100 000 EUR), 
išnagrinėtos šios alternatyvos: 

• diferencijuotas metodas, bendrąją viršutinę ribą taikant keleivių vežimui ir pusę 
tos sumos taikant krovinių vežimui, ir 

• bendrosios viršutinės ribos taikymas visam sektoriui. 

3.2. Tolesnis aiškinimas ir supaprastinimas 
Kitos reglamento taikymo sąlygos gali sukelti praktinių sunkumų. Šiuos sunkumus siekiama 
pašalinti vykdant peržiūrą ir kuo labiau supaprastinant taisykles. Tai būtų taikoma: 

• termino „įmonė“ apibrėžčiai; 

• termino „sunkumų patirianti įmonė“ apibrėžčiai; 

• sumavimo taisyklėms ir 

• skaidriai pagalbai. 

3.3. Atitikties gerinimas vykdant stebėseną 
Reikėtų taip pat išaiškinti ir supaprastinti stebėsenos reikalavimus, kartu užtikrinant atitiktį 
reglamento nuostatoms, visų pirma dėl viršutinių ribų. Čia aptariamos tokios alternatyvos: 

• politikos nekeitimas; 

                                                 
8 Alternatyva, pagal kurią būtų leidžiama nutrūkti de minimis Reglamento galiojimui iškart buvo atmesta, 

nes tai aiškiai prieštarautų supaprastinimo tikslams ir teisiniam tikrumui. 
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• tolesnis dabartinės taisyklės taikymas (pasirinktinis centrinio registro arba 
deklaravimo sistemos taikymas), tačiau su griežtesne sisteminga stebėsena ir 
vykdymo užtikrinimu ir 

• privalomo de minimis registro įdiegimas. 

4. ADMINISTRACINĖ NAŠTA 
De minimis Reglamentas parengtas taip, kad nedideles pagalbos sumas būtų galima suteikti, 
jei laikomasi būtiniausių sąlygų, todėl, palyginti su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis, 
administracinė našta yra minimali.  

Pagal dabartinį reglamentą pagalbą teikiančios institucijos didžiausią administracinę naštą 
sudaro užtikrinimas, kad įmonei suteikta pagalba neviršytų nustatytos de minimis viršutinės 
ribos. Tai gali būti daroma: 

(a) gaunant ex ante deklaracijas iš įmonių, gavusių kitą de minimis pagalbą, 
arba 

(b) sukuriant registrą ir jame tvarkant, įrašant bei tikrinant duomenis. 

Iš esmės, reglamentas neužkrauna tiesioginės administracinės naštos įmonėms (įskaitant MVĮ 
ir labai mažas įmones). Tačiau atrodo, kad praktiškai įmonių administravimas yra 
apsunkinamas, visų pirma dėl deklaravimo sistemos. Teisingas deklaravimas įmanomas tik 
tada, jei pagalbą teikiančios valdžios institucijos visais atvejais įvykdo prievolę informuoti 
pagalbos gavėjus apie: 

• tai, kad gauta suma yra de minimis pagalba; 

• tai, koks yra tikslus subsidijos ekvivalentas, ir  

• pagalbos suteikimo datą. 

Viršutinė riba turėtų būti nurodoma ir labai mažoms įmonėms teikiamai pagalbai, nes: 

• SESV 107 straipsnio 1 dalis taikoma visoms įmonėms ir 

• konkurenciją ir prekybą gali iškreipti bendras de minimis pagalbos poveikis 
sektoriuose, kuriuose daug mažesnių įmonių. 

5. POVEIKIS APLINKAI IR SOCIALINIS POVEIKIS 

Poveikis aplinkai yra labai nedidelis, pirma, todėl, kad de minimis pagalba turi išlikti maža 
(200 000 EUR per trejus metus), ir, antra, todėl, kad paprastai ji teikiama labai įvairiems 
sektoriams, nereguliariai ir siekiant įvairių tikslų arba, atvirkščiai, nesiekiant jokių tikslų. 
Daugeliu atvejų sprendimas teikti pagalbą nėra susijęs su jokiomis konkrečiomis tinkamomis 
finansuoti sąnaudomis ar tikslais. Todėl konkretaus poveikio aplinkai neįmanoma išmatuoti, ir 
nesitikima, kad de minimis Reglamento pakeitimai galėtų sukelti tokį poveikį. 

Socialinis poveikis taip pat yra minimalus arba neišmatuotinas dėl tų pačių priežasčių. 
Kadangi de minimis pagalba gali būti teikiama įvairiais tikslais, kurie gali būti socialiniai ar 
kitokie, ji nėra tinkama priemonė užimtumui ir socialinei apsaugai skatinti (SESV 
9 straipsnis). Socialinės ekonomikos įmonėms dažnai taikomos pagalbos taisyklės, susijusios 
su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, kurioms taikoma aukštesnė de minimis 
viršutinė riba, todėl bendra de minimis taisyklė joms nedaro didelio poveikio. 

Kadangi iniciatyvos poveikis aplinkai ar socialinis poveikis yra nedidelis, šie veiksniai šioje 
ataskaitoje nebus toliau nagrinėjami.  
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6. ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS 
Politikos alternatyvas galima palyginti vertinant, ar jos gali būti veiksmingos siekiant a) 
supaprastinimo, b) teisinio tikrumo, c) konkurencijos neiškraipymo ir d) atitikties užtikrinimo 
tikslų. 

Alternatyvų poveikis palyginti su pagrindiniu scenarijumi (politika nekeičiama) apibendrintas 
toliau pateikiamose lentelėse taikant šią balų sistemą: 

+ + / — — labai teigiamas / neigiamas poveikis 

+ / — teigiamas / neigiamas poveikis 

+/- teigiamas ir kartu neigiamas poveikis, t. y. neutralus 

0 jokio poveikio 

Pastaba. Valstybės pagalbos priemonių atveju įvertinti poveikį ir apibendrinti balus yra 
neįmanoma, nes skirtumai tarp balų ir konkretaus tikslo svarbos yra nevienodi. 

6.1. Viršutinė riba 
1 lentelė. Bendra viršutinė riba  

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Viršutinių ribų pakeitimas 
siekiant atsižvelgti į infliaciją 
ateityje  

+/- 0 0 0 

3. Reikšmingai padidinama 
dabartinė viršutinė riba + -- -- 0 

4. Tolesnis dabartinių viršutinių 
ribų diferencijavimas -- -- +/- 0 

5. Ribojamojo ar kitokio 
mechanizmo taikymas -- -- +/- 0 

Priimtiniausia alternatyva yra politikos dėl bendrosios viršutinės ribos nekeitimas, nes 
Komisija nemato jokios įtikinamos priežasties, kodėl viršutinę ribą reikėtų padidinti, ir 
darydama tai ji tik rizikuotų. 4 ir 5 alternatyvos nėra priimtinos, nes jos iš esmės padidintų 
administracinę naštą. 
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2 lentelė. Kelių transporto sektoriui taikoma viršutinė riba 

Alternatyvos Supaprastinimas Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija 

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Keleivių ir krovinių vežimo 
keliais atskyrimas + + + 0 

3. Bendrosios ribos taikymas 
visam kelių transportui + -- -- 0 

Priimtiniausia yra antra alternatyva, nes ją pasirinkus keleivių vežimo keliais taikoma 
viršutinė riba gali būti supaprastinimo tikslais suderinta su bendrąja viršutine riba, nes 
nebelieka priežasties, dėl kurios reikėtų nukrypti nuo šiam sektoriui taikomos bendrosios 
viršutinės ribos. Pasirinkus šią alternatyvą, galima toliau taikyti žemesnę viršutinę ribą 
krovinių vežimo sektoriui, kuris vis dar pasižymi tuo, kad jį sudaro labai mažos ir nedidelės 
įmonės. 

6.2. Tolesnis aiškinimas ir supaprastinimas 
3 lentelė. Termino „įmonė“ apibrėžtis  

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Termino „įmonė“ pakeitimas 
terminu „juridinis subjektas“ ++ -- -- - 

3. Aiškinimas ir supaprastinimas  ++ + ++ ++ 

Priimtiniausia 3 alternatyva. Supaprastinimas, teisinis tikrumas ir geresnė atitiktis gali būti 
užtikrinti naudojant supaprastintą apibrėžtį, pagrįstą esama susijusių įmonių apibrėžtimi MVĮ 
komunikate. Antra alternatyva neatrodo tinkama, nes ji būtų teisiškai neįmanoma ir 
ekonomiškai nepagrįsta. 
4 lentelė. Termino „sunkumų patirianti įmonė“ neįtraukimas 

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Aiškinimas ir supaprastinimas  + + + + 

3. Išimties panaikinimas  ++ +/- -  + 

Priimtiniausia yra antra alternatyva. Vis dar atrodo, kad sunkumų patiriančias įmones yra 
būtina neįtraukti, nes pagalba tokioms įmonėms bus teikiama pagal Sanavimo ir 
restruktūrizavimo gaires. Be to, saugumo garanto sąlygos apskaičiuojamos sunkumų 
neturinčioms įmonėms. Aiškumą ir supaprastinimą galima geriausiai pasiekti taikant tik 



 

LT 9   LT 

griežtus dabartinės apibrėžties kriterijus, kaip ir dabartiniame Bendrajame bendrosios išimties 
reglamente, nes tokius kriterijus yra paprasta taikyti.  
5 lentelė. Sumavimo taisyklės 

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Aiškinimas ir supaprastinimas  + + +/- + 

3. Laisvas sumavimas  ++ + - - 

Priimtiniausia alternatyva – įvesti papildomą išaiškinimą, toliau taikant sumavimo taisyklės 
principus dėl rizikos, jog kitos valstybės pagalbos priemonės gali būti apeitos, sumažinimo. 
6 lentelė. Nuostatos dėl skaidrios pagalbos 

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Taisyklių paskoloms ir 
garantijoms pritaikymas  +  + + + 

3. Pagalbos priemonių srities 
išplėtimas  - - - - 

Priimtiniausia yra antra alternatyva. Ji daugiausiai susijusi su saugumo garanto  sąlygų 
nustatymu paskoloms, kartu toliau taikant ir aiškinant jų nustatymą garantijoms. 

6.3. Atitikties gerinimas taikant stebėseną 
7 lentelė. Stebėsena 

Alternatyvos Supaprastini
mas  

Teisinis 
tikrumas  

Iškraipymų 
prevencija  

Atitikties 
užtikrinimas

1. Politikos nekeitimas 0 0 0 0 

2. Dabartinė sistema, tačiau 
griežtesnė sisteminga stebėsena ir 
vykdymo užtikrinimas  

- 0 + + 

3. Privalomas de minimis registras  -- ++ ++ ++ 

Priimtiniausia yra pirma alternatyva, nes pasirinkus antrą alternatyvą tvarka nebūtų 
supaprastinta, o centrinio registro neturinčioms valstybėms narėms būtų užkrauta papildoma 
administracinė našta. Nors įdiegus privalomą registrą (trečia alternatyva), būtų galima geriau 
laikytis taisyklių, dėl to atsirastų daugiau  teisinio tikrumo ir būtų išvengta konkurencijos 
iškraipymo, administracinė našta, deja, padidėtų – visų pirma, sudarant registrą. Todėl 
manoma, kad apdairiausia būtų pirmiausia atlikti išsamų jo įdiegimo galimybės tyrimą. 
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7. STEBĖSENA IR VERTINIMAS 
Šiuo metu valstybės narės turi tik registruoti ir rinkti visą informaciją, susijusią su de minimis 
pagalba, o siųsti ataskaitų Komisijai jos neprivalo. Jei Komisija paprašytų informacijos, jos 
galėtų ją pateikti remdamosi šiais įrašais, kurie turi būti saugomi dešimt metų. 

Stebėsena ir vertinimas aptariami šiame poveikio vertinime; įvertintos alternatyvos, kaip 
pagerinti atitinkamas naujojo reglamento nuostatas. Tačiau, siekiant pusiausvyros, 
pageidautina, jog šiame etape stebėsenos sistema nebūtų keičiama, daugiausia dėl 
proporcingumo priežasčių, atsižvelgiant į tai, kad administracinė našta būtų didelė, o pagalbos 
sumos – labai mažos.  

Priešingai, siūloma, kad stebėsena pagal dabartinę sistemą būtų sustiprinta – tais atvejais, kai 
daroma nuoroda į de minimis Reglamentą ir yra iškilę abejonių, turėtų būti vykdomi išsamesni 
patikrinimai. Reglamento taikymo laikotarpiu (2014–2020 m.), siekiant pasirengti naujai 
politikos peržiūrai, bus atliktas tyrimas. Atliekant tyrimą būtų nagrinėjami su 
įgyvendinamumu susiję duomenys ir pats įgyvendinamumas, taip pat privalomo registro 
įdiegimo valstybėje narėje arba ES lygmeniu išsami tvarka. Jame taip pat galėtų būti 
nagrinėjamas tolesnis duomenų rinkimas, visų pirma, centrinio registro neturinčiose 
valstybėse narėse. 

Taip pat numatyta, kad likus apytiksliai dvejiems metams iki laikotarpio pabaigos, bus 
pradėtas reglamento taikymo vertinimas, iš pradžių organizuojant išsamiu klausimynu 
pagrįstas viešąsias konsultacijas dėl įvairių taisyklių taikymo. 

8. IŠVADA 
Išvada būtų tokia, kad, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu, pageidautų rinktis šias 
alternatyvas: 

• išlaikyti dabartines de minimis pagalbos viršutines ribas, išskyrus keleivių 
vežimo keliais atvejį – tada būtų taikoma bendra viršutinė riba; 

• toliau supaprastinti ir išaiškinti sąvokas „įmonė“ ir „sunkumus patiriančios 
įmonės“; 

• išaiškinti sumavimo taisykles; 

• pritaikyti taisykles skaidrios pagalbos priemonėms (paskoloms ir 
garantijoms), siekiant, inter alia, nustatyti papildomas saugumo garanto 
sąlygas paskoloms ir 

• stebėsenos atveju leisti toliau rinktis taikyti centrinį registrą arba deklaracijų 
sistemą. 
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