
 

LT   LT 

 
 

 
EUROPOS 
KOMISIJA  

Briuselis, XXX  
[…](2020) XXX draft 

 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) …/... 

XXX 

kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo ir laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos 
taikymo dėl COVID-19 pandemijos poveikio sunkumų patiriančioms įmonėms iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 

(Tekstas svarbus EEE) 
 



 

LT 1  LT 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) …/... 

XXX 

kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo ir laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos 
taikymo dėl COVID-19 pandemijos poveikio sunkumų patiriančioms įmonėms iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 
atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/1588 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės 
pagalbos rūšims1, ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį, 
pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu, 
kadangi: 
(1) pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/20122 tam tikros ribos neviršijanti pagalba, 

teikiama įmonėms už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą, laikoma 
neatitinkančia visų Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų ir todėl jai yra 
netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jei 
tenkinamos tam tikros sąlygos; 

(2) Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 nustos galioti 2020 m. gruodžio 31 d.; 
(3) būtina užtikrinti nuspėjamumą ir teisinį tikrumą rengiantis galimam būsimam 

Reglamento (ES) Nr. 360/2012 atnaujinimui, kuris būtų derinamas su galimu būsimu 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/20133 atnaujinimu; 

(4) todėl, visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 360/2012 taikymo laikotarpis turėtų būti 
pratęstas. Antra, vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis, reikėtų 
įvertinti Reglamentą (ES) Nr. 360/2012 ir kitas visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų taisykles, nustatytas 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendime4, 
Komisijos komunikate dėl Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą5 ir Komisijos 
komunikate „Europos Sąjungos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos 

                                                 
1 OL L 248, 2015 9 24, p. 1. 
2 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas teikiančioms įmonėms (OL L 114, 2012 4 26, 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). 

4 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai 
tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, C(2011) 9380 
(OL L 7, 2012 1 11, p. 3). 

5 OL C 8, 2012 1 11, p. 4. 
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kompensacijos už viešąją paslaugą forma“ (2011 m.)6, tiek, kiek jos taikomos 
sveikatos ir socialinėms paslaugoms. Šių taisyklių vertinimą Komisija inicijavo dar 
2019 m. birželio mėn. Kad Komisija galėtų atsižvelgti į tinkamumo patikros, per kurią 
vertinamas ir Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, rezultatus, reikėtų nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. 360/2012 taikymo pratęsimą. Todėl Reglamento (ES) 
Nr. 360/2012 taikymo pratęsimo trukmė turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 
Nr. 1407/2013 taikymo pratęsimu iki 2023 m. gruodžio 31 d. Nustačius šį pratęsimą 
Komisija galėtų susidaryti išsamesnį vaizdą apie abiejų reglamentų skirtingų elementų 
sąveiką. Ribotos trukmės pratęsimas turėtų padėti užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms, 
kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, o administracinė 
našta dėl šio pratęsimo neturėtų padidėti, nes visuotinės ekonominės svarbos paslaugas 
teikiančioms įmonėms skirtos kompensuojamosios priemonės, neviršijančios 
500 000 EUR per bet kurį trejų fiskalinių metų laikotarpį, toliau nebus laikomos 
valstybės pagalba; 

(5) todėl Reglamento (ES) Nr. 360/2012 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas trejiems 
metams;  

(6) atsižvelgiant į ekonomines ir finansines pasekmes, kurias įmonės patiria dėl COVID-
19 protrūkio, ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Komisijos priimtomis bendromis 
atsakomosiomis politikos priemonėmis, visų pirma taikytinomis 2020–2021 m. 
laikotarpiu, būtina nustatyti, kad įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio tapo 
sunkumų patiriančiomis įmonėmis, ribotą laikotarpį būtų toliau laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 360/2012;  

(7) todėl Reglamentas (EB) Nr. 360/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 
Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 iš dalies keičiamas taip: 
a) 1 straipsnyje įterpiama 2a dalis:  

„2a. Nukrypstant nuo 2 dalies h punkto, šis reglamentas taikomas įmonėms, kurios 
2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, tačiau 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. 
birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančiomis įmonėmis.“; 

b) 5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: 
„Jis taikomas iki 2023 m. gruodžio 31 d.“. 

2 straipsnis 
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

                                                 
6 OL C 8, 2012 1 11, p. 15. 
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 
Priimta Briuselyje 

 Komisijos vardu 
 Pirmininkė 


