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Dėl Komisijos reglamento (EB) Nr..../...  

 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo paskelbiant tam tikrų rūšių su bendrąja rinka 
suderinamą valstybės pagalbą 

 
Lietuvos Respublikos institucijos pagal savo kompetenciją teikia šias pastabas ir 

pasiūlymus dėl Komisijos reglamento dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo paskelbiant 

tam tikrų rūšių su bendrąja rinka suderinamą valstybės pagalbą (toliau – reglamento projektas) 

 

Ūkio ministerija  
 
1. Projekto 5 straipsnio 1 dalyje yra akcentuojama, kad reglamentas yra taikomas tik skaidrioms 

valstybės pagalbos formoms. Toliau minėtame punkte yra vardijamos pagalbos formos, tačiau 

tarp jų nėra įvardijama subsidija. Ar tai reiškia, kad 1 minėto straipsnio dalyje yra išvardijamos 

ne visos skaidrios valstybės pagalbos formos, ar kad subsidijų pagal reglamentą teikti negalima. 

 

2. Projekto 6 straipsnio pirmoje dalyje yra pateikiamos didžiausios galimos pagalbos sumos 

atitinkamoms veikloms ar projektams, tačiau tarp galimų mokslinių tyrimų veiklų neminima 

bandomoji taikomoji veikla (eksperimentinė plėtra). Neaišku ar didžiausia galima pagalbos (apie 

kurios teikimą nereikia pranešti Komisijai) eksperimentinei plėtrai suma, yra visiems kitiems 

projektams numatyta 7,5 mln. eurų pagalbos suma? Tai pat yra neaišku, ar mišriems mokslinių 

tyrimų projektams taikomas maksimalus pagalbos dydis taip pat būtų lygus 7,5 mln. eurų. 

 

3. Vadovaujantis projekto nuostatomis galima suprasti, kad regioninė pagalba yra teikiama kaip 

investicinė pagalba arba kaip pagalba užimtumui. Ar tai reikštų, kad pagalbai užimtumui taikomi 

tiek patys pagalbos dydžio apribojimai, kaip ir investicinei pagalbai, kaip nurodyta projekto 6 

straipsnio 2 punkte?  

 

4. Dauguma projekto 9 straipsnyje nurodytų terminų yra išreikšti darbo dienomis. Siūlome 8 

dalyje taip pat vartoti darbo dienų terminą, taip suvienodinant reglamente nurodytus terminus.  

 

Žemės ūkio  ministerija  
 
1. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga, siekdama aplinkosaugos tikslų, skatina plačiau 

naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, siūlome projekto 3 skirsnyje numatyti galimybę 

teikti valstybės pagalbą, skirtą veiklos einamosioms išlaidoms atsinaujinantiems energijos 

šaltiniams padengti, perkeliant Bendrijos rekomendacijų dėl valstybės pagalbos aplinkosaugai 
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E.3.3 dalies nuostatas. Tai supaprastintų valstybės pagalbos priemonių, skirtų skatinti biokuro 

gamybą, suderinimą su Europos Komisija bei paspartintų jų įgyvendinimą. 

 

2. Ministerijos nuomone, reikėtų patikslinti projekto 25 straipsnio 4 dalies b punktą, kadangi 

nepakankamai aišku, kaip turi būti skaičiuojamas didžiausias pagalbos intensyvumas.  

 

3. Lietuviškame projekto vertime vietoje žodžio „sąnaudos“ vertėtų vartoti žodį „išlaidos“, nes 

paramos mokėjimo pagrindas yra būtent patirtos išlaidos. Taip pat būtina suderinti projekto 

sąvokas su vartojamomis kituose valstybės pagalbą reglamentuojančiuose ES teisės aktuose.  

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Ministerijos manymu, tuomet kai parama yra skiriama asociacijos projektui, kuriame dalyvauja 

atskiros įmonės, tarp kurių gali būti tiek didelių, tiek vidutinių, tiek mažų įmonių, darbuotojams, 

kiekvienai iš įmonių taikyti skirtingą paramos intensyvumą, projekto įgyvendinimas būtų labai 

komplikuotas. Siūloma į reglamento  projekto 29 straipsnį įtraukti nuostatą, kad pagalbą 

mokymams teikiant asocijuotoms struktūroms, galima būtų nustatyti vidutinį paramos 

intensyvumą, atsižvelgiant į tai, kiek ir kokių įmonių apmokys savo darbuotojus ir į tai, kokie 

mokymai (specialieji ar bendrieji) yra numatyti projekte.    
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