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Valstybės pagalbos teikėjas  

 Valstybės valdymo ir savivaldybių institucijos, įstaigos ar 

kiti juridiniai asmenys, teikiantys ar numatantys teikti 
valstybės pagalbą 
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Standartinė pranešimo forma  

 patvirtinta 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentu 
(EB) Nr. 794/2004 įgyvendinančiu Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB Sutarties 93 
straipsnio taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 271/2008 
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Standartinė pranešimo forma 

Pranešimo apie valstybės pagalbą formą sudaro 
dvi dalys: 

• I. Bendra informacija (turi būti pildoma visais atvejais); 

• III. Papildomos informacijos forma (priklausomai nuo 
valstybės pagalbos rūšies). 

 

 
• II dalis panaikinta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 271/2008 
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Pranešimo apie pagalbą atšaukimas 

• Valstybė narė gali atšaukti pranešimą apie pagalbą. 

 

•  Atšaukti pranešimą apie pagalbą galima su sąlyga, jei 
Europos Komisija dar nėra priėmusi sprendimo. 
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Pritarimas valstybės pagalbos  teikimui 

  Pritarimą pateikia Europos Komisija: 
 valstybės narės turi pareigą iš anksto pranešti 

Komisijai apie visus ketinimus teikti arba pakeisti 
esamą valstybės pagalbą. Valstybė negali be 
Komisijos sutikimo teikti naujos valstybės pagalbos 
(SESV 108 str. 3d.)  
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Neteisėta ir su bendrąja rinka nesuderinama 
pagalba 

• Pagalba, suteikta pažeidžiant Sutarties 108 str. 3 dalį 
(nepranešta pagalba) yra laikoma neteisėta pagalba. 

• Komisija turi teisę: 

 - pareikalauti sustabdyti pagalbos teikimą bei pateikti 
išsamią informaciją apie suteiktą pagalbą; 

 - pareikalauti susigrąžinti suteiktą valstybės pagalbą iš 
ūkio subjekto (su palūkanomis). 

• Pagalba išieškoma nedelsiant ir pagal valstybės narės 
nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras. 
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Išimtys grąžinti pagalbą  

• Tarybos Reglamentas Nr. 659/1999 numato išimtis 
grąžinti pagalbą: 

 - jeigu tai prieštarautų bendrajam Bendrijos interesui; 

 - kai yra pasibaigęs pagalbos išieškojimo terminas -10 
metų. 
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Nr.  SA.30742 (N137/2010) - Lietuva  
Klaipėdos keleivių ir krovinių keltų terminalo 
infrastruktūros statyba 

• Procedūra 

• Pagalbos tikslas 

• Pagalbos gavėjas – uosto direkcija 

• Planuojamos investicijos: 

 - uosto direkcijos 

 - privataus terminalo operatoriaus investicijos 

• Terminalo operatorius, jo veiklai taikytinos sąlygos. 

 



Komisijos vertinimas 
  

• Pagalbos buvimas: 

 - uosto direkcijos lygmeniu 

 - terminalo operatoriaus lygmeniu 

 - laivybos bendrovių lygmeniu  

 



Pagalbos suderinamumas SESV 107 str. 3 
d. c punktas (išimtis) 

• Pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba 
tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų 
ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos 
sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui: 

 - bendras interesas; 

 - pagalbos priemonės būtinumas ir proporcingumas; 

 - konkurencijos iškraipymas ir poveikis prekybai.  

• Teigiamas Komisijos sprendimas dėl viešo finansavimo.  



Komisijos priimti sprendimai 

 

• Valstybės pagalba N183/2009 - Kaimiškųjų vietovių 
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra 

 

• Valstybės pagalba N67/2010 - UAB “Toksika” (ad hoc 
pagalba) 

 

• Valstybės pagalba N521/2010 – Pagalbos Lietuvos 
regioninių oro uostų veiklai pradėti schema  

 



Ačiū už dėmesį! 
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