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(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 4 dalį, 
atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės 
pagalbos rūšims1 su pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentu (ES) 
2018/19112,  
pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,  
kadangi: 
(1) 2020 m. pabaigoje baigs galioti nemažai valstybės pagalbos taisyklių, priimtų 

įgyvendinant 2012 m. valstybės pagalbos modernizavimo iniciatyvą. Visų pirma 
2020 m. gruodžio 31 d. baigs galioti Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1407/20133 ir 
Nr. 651/20144; 

(2) kad užtikrintų nuspėjamumą ir teisinį tikrumą ir kartu pasirengtų galimam būsimam 
valstybės pagalbos taisyklių, priimtų vykdant valstybės pagalbos modernizavimo 
iniciatyvą, atnaujinimui, Komisija imsis veiksmų dviem etapais; 

(3) pirma, Komisija tų valstybės pagalbos taisyklių, kurios kitu atveju baigtų galioti 
2020 m. pabaigoje, galiojimo laikotarpį pratęs dviem metais. Antra, atsižvelgdama į 
Komisijos geresnio reglamentavimo gaires, šias taisykles Komisija įvertins kartu su 
kitomis valstybės pagalbos taisyklėmis, priimtomis vykdant valstybės pagalbos 
modernizavimo iniciatyvą. Komisija šių taisyklių vertinimą pradėjo 2019 m. sausio 7 
d. taikydama tinkamumo patikrą. Tuo remdamasi ateityje Komisija gali nuspręsti, ar 
dar kartą pratęsti taisyklių galiojimą, ar jas atnaujinti; 

(4) atsižvelgiant į plačią tinkamumo patikros taikymo sritį ir į tai, kad vertinimų rezultatai 
nebus pateikti iki 2020 m. pradžios, politikos sprendimas dėl taisyklių nustatymo po 

                                                 
1 OL L 248, 2015 9 24, p. 1–8. 
2 OL L 311, 2018 12 7, p. 8. 
3 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1–8). 
4 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. 1–78). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lt
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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2020 m. negali būti priimtas laiku, kad suinteresuotiesiems subjektams būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas ir stabilumas dėl taisyklių, taikytinų po 2020 m.; Todėl pratęsus 
galiojimą bus galima tinkamai įvertinti taisykles ir valstybėms narėms užtikrinti 
taisyklių nuspėjamumą ir stabilumą;  

(5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija Reglamentų (EB) Nr. 1407/2013 ir 
Nr. 651/2014 galiojimo laikotarpį pratęs dviem metais iki 2022 m. gruodžio 31 d.; 

(6) todėl Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1407/2013 ir Nr. 651/2014 turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeisti; 

(7) atsižvelgdamos į Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 galiojimo laikotarpio 
pratęsimą, kai kurios valstybės narės gali pageidauti pratęsti priemones, kurių 
informacijos santrauka pateikta pagal to reglamento 11 straipsnį. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą, tikslinga, kad valstybės narės Komisijai perduotų atnaujintos informacijos, 
susijusios su šių priemonių taikymo pratęsimu, santrauką; 

(8) šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje, 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 
Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 8 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: 
„Jis taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.“. 

2 straipsnis 
(1) Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 27 dalis pakeičiama taip: 
„remiamos vietovės – vietovės, taikant Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, 
nurodytos patvirtintiname 2014 07 01–2020 12 31 laikotarpio regioninės pagalbos 
žemėlapyje, kurio galiojimas pratęstas iki 2022 12 31;“. 
(2) Reglamento (ES) Nr. 651/2014 59 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: 
„Jis taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d.“.  

3 straipsnis 
Jeigu dėl Reglamento (ES) Nr. 651/2014 dalinio pakeitimo valstybė narė pageidauja pratęsti 
priemones, kurių informacijos santrauka Komisijai buvo pateikta pagal Reglamento (ES) 
Nr. 651/2014 11 straipsnį, informacijos apie šių priemonių pratęsimą santrauka atitinkamai 
atnaujinama ir perduodama Komisijai per 20 darbo dienų nuo dienos, kurią valstybė narė 
priima sprendimą dėl pratęsimo. 



 

LT 3  LT 

4 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 
Priimta Briuselyje 

 Komisijos vardu 
 Pirmininkas 
  
  
 


