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ES SANAVIMO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGALBOS GAIRIŲ 

PERŽIŪRĖJIMAS 
 

KLAUSIMYNAS 
 
 
 
Dabartinės Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos gairės baigs galioti 2009 m. spalio mėn.1 
Siekdama pataisyti šias gaires Komisija norėtų pakviesti visas valstybes nares jau šiame etape 
pasidalyti patirtimi atsakant į šį klausimyną. Norėtume taip pat pakviesti visas kitas 
suinteresuotąsias šalis išreikšti savo nuomonę (jeigu įmanoma). Be to, taip pat lauksime bet 
kokių pastabų, nesusijusių su šiuo klausimynu. 

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus. 

Atsakymų pateikimo terminas – 2007 m. lapkričio 30 d. Atsakymai turėtų būti siunčiami 
šiuo adresu: Commission européenne, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 
Brussels, arba (pageidautina) elektroniniu paštu stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Kadangi Komisija ketina suteikti galimybę susipažinti su atsakymais į šį klausimyną savo 
tinklavietėje, prašome nurodyti informaciją, kurią laikote konfidencialia. 
 
 
 
A.  Bendrieji klausimai 
 
1.a)  Gairių taikymo sritis ir taikymas 
 

Ar Jūsų šalies valdžios institucijos nuo 2000 m. teikė sanavimo arba restruktūrizavimo 
pagalbą sunkumus patiriančioms įmonėms? 
 
Jeigu Jūsų šalies valdžios institucijos teikė sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbą:  
 Ar galėtumėte nurodyti tokių atvejų skaičių (bendrą skaičių per metus)? Kiek pagalbos 

priemonių buvo suteikta pagal pagalbos schemas? 
 Prašome kuo tiksliau nurodyti a) valstybei priklausančių pagalbos gavėjų ir b) 

remiamuose regionuose esančių pagalbos gavėjų santykį. 
 Kokių tikslų buvo siekiama pagalbos priemonėmis (darbo vietų išsaugojimas, 

regioninės aplinkybės ir t. t.)? Ar galėtumėte procentine išraiška nurodyti kiekvieno 
paminėto tikslo taikymo atvejus? 

 Kodėl Jūsų šalies valdžios institucijos mano, kad valstybės pagalba tinkama siekiant 
šių tikslų? Ar tikslai galiausiai buvo pasiekti? Koks ekonominių aplinkybių 
(pavyzdžiui, nacionalinės arba regioninės ekonomikos stiprumo ir prisitaikymo) 
vaidmuo? Koks teisinių aplinkybių (bankroto (nemokumo) teisės aktų veiksmingumo) 
vaidmuo?  

                                                 
1 Dėl bendro pobūdžio informacijos apie galiojančias gaires ir su jomis susijusius Komisijos sprendimus taip pat 
žr. Valstybės pagalbos rezultatų suvestinės specialųjį skyrių apie sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbą 
(2006 m. ruduo): http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Ar Jūsų šalies valdžios institucijos sistemingai stebi pagalbą gavusių įmonių raidą? 
Remiantis šia patirtimi, ar pagalbą gavusios įmonės gyvybingumas ilgalaikis? 
Prašome pateikti kelis (naujausius) pavyzdžius.  

 
Jeigu Jūsų šalies valdžios institucijos neteikė sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos: 
 Ar tai (aiškus arba numanomas) politinis sprendimas neteikti sanavimo arba 

restruktūrizavimo pagalbos, ar sunkumus patirianti įmonė niekada neprašė Jūsų šalies 
valdžios institucijų suteikti paramą? 

 Jeigu tai politinis sprendimas, kodėl Jūsų šalies valdžios institucijos mano, kad nėra 
tinkama teikti restruktūrizavimo pagalbą? Ar tai priklauso nuo praeities (nesėkmingų) 
įvykių, susijusių su sanavimo arba restruktūrizavimo pagalba? Koks ekonominių 
aplinkybių (pavyzdžiui, nacionalinės arba regioninės ekonomikos stiprumo ir 
prisitaikymo) vaidmuo? Koks teisinių aplinkybių (bankroto (nemokumo) teisės aktų 
veiksmingumo) vaidmuo?  

 Ar naudojate kitas priemones, skirtas sunkumus patiriančių įmonių sanavimui ir 
restruktūrizavimui palengvinti? 

 
 

1.b) Gairių taikymo sritis ir taikymas konkrečiu atveju 
 

Ar nuo 2000 m. Jums (Jūsų įmonei arba įmonei, kurioje turite interesų) kada nors buvo 
teikta  sanavimo arba restruktūrizavimo pagalba? 
 
Jeigu taip:  
 Ar galėtumėte nurodyti metus ir priemonių skaičių? Ar tai buvo sanavimo, ar 

restruktūrizavimo pagalba (ar abi)? Ar pagalba buvo suteikta kaip individuali pagalba, 
ar pagal pagalbos schemą? Koks suteiktos pagalbos dydis?  

 Ar Jūsų įmonė a) priklauso valstybei ir (arba) b) yra remiamame regione? 
 Kokių tikslų buvo siekiama pagalbos priemonėmis (darbo vietų išsaugojimas, 

regioninės aplinkybės ir t. t.)? Ar galėtumėte nurodyti kiekvieno paminėto tikslo 
santykinę svarbą (pavyzdžiui, pagrindinis tikslas, antrinis tikslas ir t. t.)? 

 Kodėl Jūsų šalies valdžios institucijos manė, kad valstybės pagalba buvo tinkama 
siekiant šių tikslų? Ar tikslai galiausiai buvo pasiekti? Koks buvo ekonominių 
aplinkybių (pavyzdžiui, nacionalinės arba regioninės ekonomikos stiprumo ir 
prisitaikymo) vaidmuo? Koks teisinių aplinkybių (bankroto (nemokumo) teisės aktų 
veiksmingumo) vaidmuo?  

 Ar Jūsų šalies valdžios institucijos sistemingai stebi Jūsų įmonės raidą po to, kai jai 
buvo suteikta pagalba? Ar Jūsų įmonės gyvybingumas ilgalaikis? Prašome išsamiau 
paaiškinti.  

 
Jeigu Jūsų šalies valdžios institucijos Jūsų sunkumus patiriančiai įmonei neteikė 
sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos: 
 Ar tai buvo (aiškus arba numanomas) politinis sprendimas, ar Jūsų įmonė niekada 

neprašė Jūsų šalies valdžios institucijų suteikti paramą? 
 Jeigu tai buvo politinis sprendimas, kodėl Jūsų šalies valdžios institucijos manė, kad 

nebuvo tinkama teikti restruktūrizavimo pagalbą? Ar tai priklauso nuo praeities 
(nesėkmingų) įvykių, susijusių su sanavimo arba restruktūrizavimo pagalba? Koks 
buvo ekonominių aplinkybių (pavyzdžiui, nacionalinės arba regioninės ekonomikos 
stiprumo ir prisitaikymo) vaidmuo? Koks teisinių aplinkybių (bankroto (nemokumo) 
teisės aktų veiksmingumo) vaidmuo?  
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 Ar kitomis priemonėmis buvo palengvintas Jūsų įmonės sanavimas ir 
restruktūrizavimas? Jeigu taip, kokiomis? 

 
 
2.  Patobulintas ekonominis metodas 
 
a)  Pagalbos tikslas 
 

Valstybės pagalbos veiksmų plane numatyta, kad vertindama, ar pagalbos priemonė gali 
būti laikoma suderinama su bendrąja rinka, Komisija atliks pusiausvyros tyrimą. Vienas 
svarbus pusiausvyros tyrimo elementas – tinkamai apibrėžtas bendrojo intereso tikslas. 
Todėl pataisytose Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos gairėse turės būti aiškiai 
apibrėžti tikslai, kuriais valstybės narės gali remtis, kad pagrįstų sanavimo ir 
restruktūrizavimo pagalbą. 

 
Jūsų nuomone, kokie yra tinkami sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos tikslai (kokios 
yra tinkamos sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbą pateisinančios aplinkybės)? Ar 
sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos priemonės turėtų būti naudojamos, kai 
ekonominiu požiūriu yra veiksminga jas naudoti (jeigu taip, prašome paaiškinti konkretų 
tikslą, pavyzdžiui, kadangi dėl pagalbos įmonė, kuriai artimiausiu metu gresia finansiniai 
sunkumai, gali tęsti veiklą ir kurti gerovę vidutinės trukmės laikotarpiu ir (arba) tolimoje 
ateityje), ar jos turėtų būti naudojamos siekiant teisingumo (jeigu taip, prašome paaiškinti 
konkretų tikslą, pavyzdžiui, siekiant išvengti socialinių sunkumų po galimo bankroto) ar 
jos turėtų būti naudojamos pakaitomis (kartu)? 

 
Jūsų nuomone, kieno interesai turėtų būti saugojami pagal gairėse nustatytą Komisijos 
strategiją dėl sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos (pavyzdžiui, sanuojamos įmonės 
darbuotojų, jos pirkėjų (tiekėjų), jos vadovybės, jos konkurentų, konkurentų darbuotojų, 
konkurentų padėties rinkoje (rinkos dalių), konkurencijos rinkoje, bendro užimtumo ES, 
apskritai vartotojų)? 

 
 
b)  Konkurencijos ir prekybos iškraipymai 
 

Tolesnis pusiausvyros tyrimo etapas susijęs su neigiamu valstybės pagalbos poveikiu ypač 
konkurencijai ir prekybai. Atliekant pusiausvyros tyrimą reikia patikrinti, ar šie 
iškraipymai yra riboto pobūdžio, t. y. kad bendra pusiausvyra lieka teigiama.  
 
Jūsų nuomone, kokie yra svarbiausi konkurencijos ir prekybos iškraipymai, atsirandantys 
dėl sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos priemonių? 

 
Jūsų manymu, kokio dydžio žala gali būti padaryta įmonėms dėl konkurentui suteiktos 
sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos Jūsų arba kitoje valstybėje narėje ir kaip tokia 
žala gali būti padaryta (pavyzdžiui, klientų netektis, rinkos dalių praradimas, užimtumo 
sumažėjimas arba nepanaudotos plėtros galimybės)? Ar galėtumėte pateikti (naujausių) 
pavyzdžių? 
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c)  Tinkamumas – nacionalinė bankroto (nemokumo) teisė  
 

Bankroto (nemokumo) teisės aktai ir procedūros gali daryti poveikį restruktūrizavimui, 
nes jie daro poveikį galimybėms, suteiktoms sunkumus patiriančioms įmonėms. Ar 
galėtumėte (trumpai!) apibūdinti pagrindinius Jūsų šalies bankroto (nemokumo) teisės ir 
procedūros bruožus? Ar bankroto (nemokumo) teisės aktai galėtų būti laikomi alternatyva 
sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos priemonėms? Kokie yra pagrindiniai Jūsų 
bankroto (nemokumo) teisės elementai, jeigu tokių apskritai yra, kurie trukdo sklandžiai 
naudoti susijusius gamybos išteklius ir (arba) svarbias jų dalis?  
 
Ar Jūsų valdžios institucijos, prieš teikdamos restruktūrizavimo pagalbą, atliko hipotetinį 
intervencijos teikiant pagalbą ir alternatyvos neteikiant pagalbos palyginimą (kuris gali 
paskatinti tęsti ekonominę veiklą arba dalį jos po bankroto (nemokumo) procedūros), po 
kurio paaiškėtų įvairus poveikis užimtumui ir veiklai? Jeigu taip, kokie buvo šios veiklos 
rezultatai? 

 
Ar Jūsų šalies nemokios įmonės gauna kitokios paramos, pavyzdžiui, mokėjimai pagal 
Tarybos direktyvą 80/987/EEB2 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų 
apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo? 

 
Ar manote, kad būtų naudinga stipresnė bankroto (nemokumo) procedūros sąsaja su 
sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba, pavyzdžiui, sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba 
būtų leidžiama tik oficialios nemokumo procedūros atveju. 

 
 
B.  Konkrečios dabartinių gairių nuostatos 
 
1.  „Sunkumus patiriančios įmonės“ apibrėžtis 
 

Bendrijoje nėra vieningos „sunkumus patiriančios įmonės“ apibrėžties. Tačiau dabartinių 
gairių 9–12 punktuose nustatyti keli kriterijai.   
 Prašome apibūdinti savo patirtį taikant šiuos kriterijus. 
 Ar manote, kad šie kriterijai yra pernelyg švelnūs (griežti), taip pat atsižvelgiant į 

faktą, kad sunkumus patiriančios įmonės neturi teisės gauti paramos pagal kitas 
priemones, pavyzdžiui, de minimis pagalbos sistemą, pagalbos moksliniams tyrimams, 
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą arba rizikos kapitalo gaires? 

 Ar turite kokių nors pasiūlymų, kaip pakeisti šiuos kriterijus, kad jie būtų 
veiksmingesni ir geriau atitiktų tikslą? 

 
 
2.  Įmonių grupė 
 

Dabartinių gairių 13 punkte nustatytos konkrečios taisyklės didesnei verslo grupei 
priklausančioms arba jos perimtoms įmonėms. 
 Ar šios taisyklės taikymas kėlė (kelia) kokių nors konkrečių problemų, taip pat 

atsižvelgiant į konkrečias nacionalinės teisės aktų nuostatas, apibrėžiančias, kas yra 
                                                 
2  1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva 80/987/EEB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus 
nemokiam; OL L 283, 1980 10 20, p. 23, su pakeitimais, padarytais 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/74/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo; OL L 270, 2002 10 8, p. 10.  
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įmonių grupė ir kaip skirtingos grupės dalys gali remtis viena kita vykstant bankroto 
procedūrai? 

 Ar nuostata, kad didesnės verslo grupės perimta įmonė paprastai neturi teisės gauti 
restruktūrizavimo pagalbos, kelia kokių nors konkrečių problemų privatizuojant 
valstybei priklausančias įmones? 

 
 
3.  Sanavimo pagalba 
 

Siekiant nustatyti sumą, reikalingą sunkumus patiriančios įmonės veiklai palaikyti, 
25 punkto d papunktyje pateikiama nuoroda į dabartinių gairių priede nustatytą formulę. 
Ar šios formulės taikymas kėlė (kelia) kokių nors problemų? Ar pasiūlytumėte kokių nors 
pakeitimų? 
 
Dabartinių gairių 26 punkte nustatyta, kad, jeigu valstybė narė pateikė restruktūrizavimo 
planą per šešis mėnesius nuo leidimo teikti pagalbą suteikimo dienos, paskolos grąžinimo 
arba garantijos galiojimo laikotarpis pratęsiamas iki tol, kol Komisija priims sprendimą 
dėl plano. Ar buvo (galėtų būti) situacijų, kuriose įmonei būtų reikėję (reikėtų) daugiau 
likvidumo paramos, kad būtų palaikyta jos veika tol, kol Komisija patvirtintų planą? 

 
 
4.  Gyvybingumo atkūrimas 

 
Pagal dabartinių gairių 35 punktą restruktūrizavimo plane turi būti numatytas įmonės 
ilgalaikio gyvybingumo atkūrimas. Gairėse nepateikti konkretūs finansiniai koeficientai, 
išreiškiantys ilgalaikį gyvybingumą.  
 Ar, Jūsų nuomone, reikėtų į gaires įtraukti konkrečius rodiklius?  
 Jeigu taip, kokio pobūdžio rodikliai galėtų būti naudojami (t. y. kapitalo grąža, pelno 

marža, palyginti su sunkumų nepatiriančiomis įmonėmis, veikiančiomis tame pačiame 
sektoriuje)? 

 
 
5.  Kompensacinės priemonės 

 
Dabartinių gairių 38 punkte nustatyta, kad kompensacinių priemonių turi būti imtasi 
siekiant užtikrinti, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis prekybos sąlygoms. 
 Jūsų nuomone, kokio pobūdžio iškraipymams turėtų (neturėtų) būti taikomos 

kompensacinės priemonės?  
 Jūsų nuomone, kokio pobūdžio kompensacinės priemonės (t. y. turto išpardavimas, 

pajėgumo mažinimas, patekimo į rinką kliūčių mažinimas) yra labiausiai tinkamos 
spręsti konkurencijos problemas? Kaip šios priemonės turėtų būti taikomos 
vidutinėms įmonėms? Kaip šios priemonės turėtų būti taikomos vieną produktą 
gaminančioms įmonėms (t. y. tokios įmonės, kurių pavaldžioji įmonė negali būti 
atskirta išparduodant turtą)?  

 Dabartinių gairių 40 punkte nustatyta, kad kompensacinės priemonės turi būti 
proporcingos įmonės dydžiui bei jos santykinei svarbai rinkoje (-ose) ir kad jų turėtų 
būti imtasi ypač tokioje (-ose) rinkoje (-ose), kurioje (-ose) po restruktūrizavimo 
įmonė turės didelę įtaką. Ar šios taisyklės taikymas kėlė (kelia) problemų, ypač 
susijusių su klausimu, kaip apibrėžti atitinkamą (-as) rinką (-as)? 
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 Ar, remiantis Jūsų patirtimi, kompensacinės priemonės kada nors (vidutinės trukmės 
laikotarpiu ir (arba) tolimoje ateityje) kliudė susijusios įmonės, kuriai suteikta pagalba, 
gyvybingumui? Kokio masto (neigiamą arba teigiamą) poveikį padarė kompensacinės 
priemonės konkurencijos laipsniui susijusiose rinkose? Pavyzdžiui, ar buvo padarytas 
poveikis vartotojams?  

 Kokio pobūdžio problemų kilo siūlant (įgyvendinant) kompensacines priemones? Ar 
kompensacinės priemonės konkrečiu atveju buvo tinkamos konkurencijos problemoms 
spręsti? Ar įgyvendinus kompensacines priemones buvo atlikti kokie nors rinkos 
padėties vertinimai? 

 
 

6.  Pagalbos gavėjo indėlis 
 
Tikimasi, kad pagalbos gavėjai savais ištekliais labai prisidės prie restruktūrizavimo. 
44 punkte nurodytas pagalbos gavėjo indėlio dydis, priklausantis nuo pagalbos gavėjo 
dydžio. 
 Ar manote, kad 44 punkte nustatytos ribos yra tinkamos? 
 Ar kilo kokių nors problemų skaičiuojant savo indėlį konkrečiu atveju? 

 
 

7.  MVĮ restruktūrizavimo planai 
 

Pagal dabartinių gairių 59 punktą nereikalaujama, kad Komisija tvirtintų MVĮ 
restruktūrizavimo planą. Tačiau planą turi patvirtinti valstybė narė ir jis turi būti pateiktas 
Komisijai.  
 Kokios turite patirties, susijusios su šiomis nuostatomis? Visų pirma kokio pobūdžio 

problemų Jums kilo vertinant MVĮ restruktūrizavimo planus?  
 Kaip atlikote šį vertinimą ir kaip jis buvo organizuotas Jūsų šalyje, t. y. kas yra 

tvirtinančioji institucija? 
 Ar atlikote kokį nors MVĮ suteiktos restruktūrizavimo pagalbos ex-post vertinimą? 

 
 

8.  Sanavimo (restruktūrizavimo) pagalbos forma 
 
Dabartinių gairių 25 punkto a papunktyje nustatyta, kad sanavimo pagalba iš esmės turi 
būti sudaryta iš likvidumo paramos paskolų garantijų arba paskolų forma. 
Restruktūrizavimo pagalbai toks pagalbos formos apribojimas nenumatytas.  
 Ar laikytumėte, kad tinkama apriboti restruktūrizavimo pagalbą tam tikra pagalbos 

forma?  
 Jeigu taip, kokios pagalbos formos turėtų sudaryti restruktūrizavimo pagalbą?  

 
 

9. Stebėsena ir metinės ataskaitos 
 
Dabartinių gairių 49–51 punktuose ir 86 punkte pateiktos konkrečios metinių ataskaitų 
nuostatos. Šiose nuostatose visų pirma įtvirtinta: a) reguliarus išsamių ataskaitų teikimas 
konkrečiais atvejais tol, kol laikoma, kad pasiekti restruktūrizavimo plano tikslai (MVĮ 
taikomos supaprastintos taisyklės) ir b) konkretūs ataskaitų apie restruktūrizavimo 
schemas teikimo reikalavimai. 
 Kokios turite patirties, susijusios su šių nuostatų laikymusi? 
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 Jūsų nuomone, ar yra alternatyvių (bent tokio paties veiksmingumo) priemonių, 
kuriomis užtikrinamas Komisijos sprendimų dėl restruktūrizavimo pagalbos 
laikymasis? 

 
 

C.  Kita 
 
Ar turite kitais, negu pirmiau išdėstytieji, klausimais kokių nors kitų pastabų dėl sanavimo 
ir restruktūrizavimo pagalbos gairių taikymo arba šių gairių pakeitimo pasiūlymų? 


