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KOMISIJOS KOMUNIKATAS
Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19
protrūkį, sistemos trečiasis pakeitimas
(2020/C 218/03)

1. ĮVADAS

1.

2020 m. kovo 19 d. Komisija priėmė komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti
reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (1) (toliau – laikinoji sistema). 2020 m. balandžio 3 d. ji priėmė
pirmąjį pakeitimą, kad būtų įtraukta pagalba, kuri padėtų paspartinti kovai su COVID-19 reikalingų produktų
mokslinius tyrimus, bandymus ir gamybą, apsaugoti darbo vietas ir toliau remti ekonomiką dabartinės krizės
metu (2). 2020 m. gegužės 8 d. ji priėmė antrąjį pakeitimą, kad sudarytų dar palankesnes galimybes nuo krizės
nukentėjusioms įmonėms gauti kapitalo ir užtikrintų jų likvidumą (3).

2.

Tikslingai ir proporcingai taikant ES valstybės pagalbos kontrolę užtikrinama, kad nacionalinės paramos priemonės
veiksmingai padėtų nukentėjusioms įmonėms COVID-19 protrūkio metu ir kartu būtų ribojamas netinkamas vidaus
rinkos iškraipymas, išlaikomas vidaus rinkos vientisumas ir užtikrinamos vienodos sąlygos. Tai padės išlaikyti
ekonominės veiklos tęstinumą COVID-19 protrūkio metu ir suteiks ekonomikai tvirtą pagrindą atsigauti po krizės,
turint omenyje, kad svarbu siekti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, remiantis Sąjungos teise ir tikslais.

3.

Šio komunikato tikslas – paaiškinti ir iš dalies pakeisti laikinų valstybės pagalbos priemonių, kurias Komisija laiko
suderinamomis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalies b ir c punktus,
atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, sąlygas.

4.

Pirma, pagrindinis laikinosios sistemos tikslas – teikti tikslinę paramą įmonėms, kurios dėl COVID-19 protrūkio
patiria finansinių sunkumų, tačiau kitomis sąlygomis būtų gyvybingos. Tai – svarbus principas siekiant išvengti
nederamo konkurencijos iškraipymo. Atsižvelgiant į tai, laikinąja sistema greičiau papildomos, o ne pakeičiamos
dabartinės valstybių narių galimybės teikti paramą. Pavyzdžiui, kiek tai susiję su įmonėmis, kurios jau buvo patyrusios
finansinių sunkumų prieš COVID-19 protrūkį, Komisijos Sanavimo ir restruktūrizavimo gairėse (4) nustatytos aiškios
sąlygos, kuriomis remdamosi tokios įmonės turi parengti patikimus restruktūrizavimo planus, leidžiančius joms
pasiekti ilgalaikį gyvybingumą. Tomis sąlygomis siekiama užtikrinti, kad tokios įmonės nebeprašytų valstybės
pagalbos, o konkuruotų rinkoje savo jėgomis.

5.

Labai mažos ir mažosios įmonės (t. y. įmonės, kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir
(arba) metinis balansas neviršija 10 mln. EUR) bendrai labai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo
Sąjungoje: jos sukuria daugiau kaip 37 % pridėtinės vertės ir beveik 50 % darbo vietų ne finansų verslo sektoriuje. Per
dabartinę krizę labai mažos ir mažosios įmonės ypač nukentėjo dėl likvidumo trūkumo, kurį lėmė ekonominis
COVID-19 protrūkio poveikis. Precedento neturintis krizės sukeltas pasiūlos ir paklausos sukrėtimas taip pat
paaštrino problemas, su kuriomis tokios įmonės susiduria apskritai norėdamos gauti finansavimą rinkoje, palyginti su
vidutinėmis ir didelėmis įmonėmis. Jei tie sunkumai nebus pašalinti, daugelis labai mažų ir mažųjų įmonių galėtų būti
priverstos bankrutuoti, o tai smarkiai sutrikdytų visos Sąjungos ekonomiką.

(1)
(2)
(3)
(4)

2020 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatas C(2020) 1863 (OL C 091I, 2020 3 20, p. 1).
2020 m. balandžio 3 d. Komisijos komunikatas C(2020) 2215 (OL C 112 I, 2020 4 4, p. 1).
2020 m. gegužės 8 d. Komisijos komunikatas C(2020) 3156 (OL C 164, 2020 5 13, p. 3).
Komisijos komunikatas „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“
(OL C 249, 2014 7 31, p. 1).

C 218/4

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 7 2

6.

Todėl Komisija mano, kad į laikinąją sistemą tikslinga įtraukti valstybės pagalbą visoms labai mažoms ir mažosioms
įmonėms, net jei 2019 m. gruodžio 31 d. jos būtų patekusios į finansinių sunkumų patiriančių įmonių kategoriją (5),
su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo
pagalbos (kuri nebuvo grąžinta) arba restruktūrizavimo pagalbos (ir joms vis dar taikomas restruktūrizavimo planas).
Atsižvelgdama į jų ribotą dydį ir ribotą dalyvavimą tarpvalstybiniuose sandoriuose, Komisija mano, kad tikimybė, kad
valstybės pagalba labai mažoms ir mažosioms įmonėms iškraipys konkurenciją vidaus rinkoje ir darys poveikį ES
vidaus prekybai, yra mažesnė, nei būtų teikiant valstybės pagalbą vidutinėms ir didelėms įmonėms.

7.

Tokia pagalba taip pat siekiama padidinti paramos galimybes novatoriškiems startuoliams, kurie sparčiai auga ir todėl
yra labai svarbūs, siekiant atgaivinti Sąjungos ekonomiką. Nors startuolių ES apibrėžties nėra, atrodo, kad didžioji
dauguma tokių startuolių patenka į Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priede pateiktos mažųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ) apibrėžties labai mažų ir mažųjų įmonių grupę. Komisija taip pat primena, kad net iki šio pakeitimo
visos MVĮ, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. veikė trumpiau nei trejus metus, jau naudojasi laikinojoje sistemoje
nustatytomis pagalbos priemonėmis, nes 2019 m. gruodžio 31 d. jos negalėjo būti laikomos sunkumų patiriančiomis
įmonėmis pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, išskyrus išimtinius nemokumo procedūros arba sanavimo ar
restruktūrizavimo pagalbos (6) atvejus.

8.

Valstybės narės gali numatyti keisti esamas schemas, kurias Komisija patvirtino pagal laikinąją sistemą, kad į jų
taikymo sritį kaip pagalbos gavėjos būtų įtrauktos labai mažos ir mažosios įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d.
jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, jeigu jos atitinka 6 ir 7 punktuose aprašytas aplinkybes. Valstybės narės,
kurios planuoja tą padaryti, raginamos pateikti visų esamų schemų, kurias numatoma pakeisti, sąrašą ir šio
komunikato priede nurodytą būtiną informaciją. Taip Komisija galės priimti vieną sprendimą, taikomą visoms
schemoms.

9.

Antra, vadovaujantis ES valstybės pagalbos taisyklėmis, pagal laikinąją sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m.
gegužės 8 d., nustatomi kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali teikti viešąją paramą nuosavo kapitalo ir (arba)
mišraus kapitalo priemonėmis dėl COVID-19 protrūkio finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms. Atsižvelgdama į
šias aplinkybes, Komisija primena, kad SESV yra neutrali viešosios ir privačiosios nuosavybės atžvilgiu (SESV
345 straipsnis). Sąlygos, taikomos įmonėms, kurios visiškai arba iš dalies priklauso valstybei, siekiant pritraukti
kapitalą iš viešųjų ir privačiųjų akcininkų, turėtų būti suderintos su sąlygomis, taikomomis privačiosioms įmonėms,
kartu išlaikant tas pačias apsaugos priemones, kad būtų išsaugota veiksminga konkurencija su atitinkamais
pakeitimais. Visų pirma, atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybės pagalbą iki būtino minimumo, tomis sąlygomis
turėtų būti skatinamos kapitalo injekcijos, prie kurių reikšmingai prisidėtų privatūs investuotojai.

10. Trečia, Komisija mano, kad pagalba neturėtų priklausyti nuo pagalbos gavėjo gamybos veiklos ar kitos veiklos
perkėlimo iš kitos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalies į pagalbą teikiančios valstybės narės teritoriją, nes tokia
sąlyga atrodytų ypač žalinga vidaus rinkai.

11. Galiausiai, taikant laikinąją sistemą taip pat paaiškėjo, kad reikia papildomai paaiškinti ir iš dalies pakeisti kitus
sistemos punktus, ypač 3.3, 3.10 ir 3.11 skirsniuose.

2. LAIKINOSIOS SISTEMOS PAKEITIMAI

12. Toliau nurodyti laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19
protrūkį, sistemos pakeitimai įsigalios 2020 m. birželio 29 d.
(5) Kaip apibrėžta Bendrajame bendrosios išimties reglamente, t. y. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (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) 2 straipsnio 18 punkte.
(6) Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 dalį MVĮ, kurios veikia trumpiau nei trejus metus, nelaikomos sunkumų
patiriančiomis įmonėmis, išskyrus atvejus, kai: i) joms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba jos atitinka nacionalinės teisės
kriterijus, kad jų kreditorių prašymu joms būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra; ii) jos gavo sanavimo pagalbą ir dar
negrąžino paskolos ar baigėsi jų garantijos galiojimas, arba iii) jos gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo
plano.
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13. Įtraukiamas šis 15a punktas:
„15a. Vis dėlto pagalba pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies b punktą turi būti kompensuojama tiesiogiai dėl COVID-19
protrūkio padaryta žala, pavyzdžiui, žala, kurią tiesiogiai lėmė karantino priemonės, neleidžiančios pagalbos gavėjui
vykdyti savo ekonominės veiklos. Tačiau kitos rūšies pagalba, kuria apskritai siekiama įveikti ekonomikos nuosmukį,
kilusį dėl COVID-19 protrūkio, turi būti vertinama remiantis skirtingu suderinamumo pagrindu pagal SESV
107 straipsnio 3 dalies b punktą, taigi iš esmės remiantis šia laikinąja sistema.“

14. Įtraukiamas šis 16b punktas:
„16b. Pagalba, teikiama pagal šį komunikatą remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalies b arba c punktu, nepriklauso nuo
pagalbos gavėjo gamybos ar kitokios veiklos perkėlimo iš kitos EEE šalies į pagalbą teikiančios valstybės narės
teritoriją. Tokia sąlyga atrodytų žalinga vidaus rinkai. Tai nepriklauso nuo to, kiek darbo vietų faktiškai buvo prarasta
pradinėje pagalbos gavėjo įmonėje EEE.“

15. Įterpiami šie 22ca, 25ha, 27ga, 35ha, 37ka, 39ia ir 49da punktai:
„Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, pagalba gali būti teikiama labai mažoms arba mažosioms įmonėms (kaip
apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priede), su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma
kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos (*) arba restruktūrizavimo pagalbos (**).
_____________
(*) Kitu atveju, jei jos gavo sanavimo pagalbą, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą
pagal šį komunikatą.
(**) Kitu atveju, jei jos gavo restruktūrizavimo pagalbą, suteikiant pagalbą pagal šį komunikatą restruktūrizavimo
planas joms nebetaikomas.“

16. 27 punkto a papunktis pakeičiamas taip:
„a) paskolos gali būti teikiamos sumažintomis palūkanų normomis, kurios yra bent jau lygios bazinei normai (1 metų
IBOR arba Komisijos paskelbtai lygiavertei normai (*)), galiojančiai 2020 m. sausio 1 d. arba pranešimo momentu,
pridėjus toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas kredito rizikos maržas:
_____________
(*) Bazinės normos apskaičiuojamos pagal Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo
metodo pakeitimo (OL C 14, 2008 1 19, p. 6) ir skelbiamos Konkurencijos GD interneto svetainėje https://ec.
europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.“

17. 42 punktas pakeičiamas taip:
„42. iekdamos išsaugoti darbo vietas, valstybės narės gali padėti padengti darbo užmokesčio išlaidas įmonėms, kurios
kitu atveju dėl COVID-19 protrūkio turėtų atleisti darbuotojus, arba darbo užmokestį atitinkančias pajamas
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie dėl COVID-19 protrūkio priėmus nacionalines priemones sustabdė arba
sumažino savo veiklą. Jei tokios paramos schemos taikomos visai ekonomikai, Sąjungos valstybės pagalbos kontrolė
joms nebetaikoma, kadangi jos nėra atrankinės. Priešingai, jei tos schemos taikomos tik tam tikriems sektoriams,
regionams ar tam tikrų rūšių įmonėms, laikoma, kad jos suteikia įmonėms atrankųjį pranašumą.“

18. 43 punkto a, c ir d papunkčiai pakeičiami taip:
„a) pagalba siekiama išvengti darbuotojų atleidimo per COVID-19 protrūkį (ir užtikrinti savarankiškai dirbančių
asmenų verslo veiklos tęsimą);“;

LT

C 218/6

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 7 2

„c) darbo užmokesčio subsidija ne ilgesniam kaip dvylikos mėnesių nuo pagalbos paraiškos pateikimo laikotarpiui
suteikiama darbuotojams, kurie priešingu atveju dėl verslo veiklos sustabdymo arba sumažinimo, kurį nulėmė
COVID-19 protrūkis, būtų buvę atleisti (arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių verslo veiklą neigiamai
paveikė COVID-19 protrūkis), su sąlyga, kad pagalbą gaunantys darbuotojai visą pagalbos teikimo laikotarpį liktų
nepertraukiamai įdarbinti (arba su sąlyga, kad atitinkama savarankiškai dirbančių asmenų verslo veikla būtų
palaikoma visą laikotarpį, kuriuo teikiama pagalba);“;
„d) mėnesinė darbo užmokesčio subsidija neviršija 80 % pagalbą gaunančio darbuotojo mėnesinio bruto darbo
užmokesčio (įskaitant darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas) (arba 80 % vidutinį mėnesinį darbo
užmokestį atitinkančių savarankiškai dirbančio asmens pajamų). Valstybės narės taip pat gali pranešti, visų pirma
atsižvelgdamos į mažo darbo užmokesčio kategorijas, apie alternatyvius pagalbos intensyvumo skaičiavimo metodus,
pavyzdžiui, naudoti nacionalinį darbo užmokesčio vidurkį arba minimalųjį darbo užmokestį, su sąlyga, kad bus
išlaikytas pagalbos proporcingumas;“.

19. 64 punktas pakeičiamas taip:
„64. Kaip alternatyvą valstybė gali pasirinkti bet kada parduoti savo akcinio kapitalo dalį rinkos kainomis ne pagalbos
gavėjui, o kitiems pirkėjams. Tokiam pardavimui atlikti iš esmės reikia atvirų ir nediskriminacinių konsultacijų su
potencialiais pirkėjais arba atlikti pardavimą vertybinių popierių biržoje. Valstybė gali suteikti esamiems akcininkams,
t. y. akcininkams iki rekapitalizavimo dėl COVID-19, pirmumo teises pirkti už viešųjų konsultacijų metu nustatytą
kainą. Jei valstybė parduoda savo nuosavo kapitalo dalį mažesne nei 63 punkte nustatyta minimalia kaina,
3.11.6 skirsnyje nustatytos valdymo taisyklės toliau taikomos bent ketverius metus nuo su COVID-19 susijusios
nuosavo kapitalo injekcijos priemonės suteikimo.“

20. 78 punktas pakeičiamas taip:
„78. Tol, kol neišpirkta ne mažiau kaip 75 % rekapitalizavimo dėl COVID-19 priemonių, kiekvieno pagalbos gavėjų
vadovybės nario atlygis neturi viršyti jo atlygio fiksuoto dydžio dalies 2019 m. gruodžio 31 d. Asmenims, kurie
tampa vadovybės nariais rekapitalizavimo metu arba po jo, taikoma riba yra to paties atsakomybės lygio vadovybės
narių fiksuoto dydžio atlygis 2019 m. gruodžio 31 d. Jokiomis aplinkybėmis nemokamos premijos arba kiti
kintamieji ar palyginami atlygio elementai.“

21. Įterpiami šie 78a ir 78b punktai:
„78a. Kai valstybė yra esama akcininkė, t. y. prieš su COVID-19 susijusią kapitalo injekciją, ir:
a) valstybė skiria naują nuosavo kapitalo injekciją tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir privatūs investuotojai ir
proporcingai turimam akcijų paketui (arba mažiau), ir
b) privataus kapitalo dalis yra didelė (iš esmės ne mažiau kaip 30 % naujos nuosavo kapitalo injekcijos), ir
c) nauja valstybės nuosavo kapitalo injekcija yra valstybės pagalba dėl ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl to, kad
bendrovė naudojasi kita priemone,
nebūtina nustatyti konkrečių sąlygų, susijusių su valstybės pasitraukimu iš įmonių, ir taikomos šios nuostatos:
i)

tokiai su COVID-19 susijusiai nuosavo kapitalo injekcijos priemonei 61 ir 62 punktai netaikomi;

ii) nukrypstant nuo 74, 75 ir 78 punktų, įsigijimo draudimas ir aukščiausia vadovybės atlygio riba taikomi ne ilgiau
kaip trejus metus;
iii) nukrypstant nuo 77 punkto, draudimas mokėti dividendus naujų akcijų turėtojams panaikinamas. Draudimas
mokėti dividendus už esamas akcijas panaikinamas, jeigu tų esamų akcijų turėtojams bendrai priklauso mažiau
nei 10 % bendrovės akcijų. Jei esamų akcijų turėtojų bendra bendrovės akcijų dalis nėra mažesnė nei 10 %,
draudimas mokėti dividendus esamiems akcininkams taikomas trejus metus. Bet kuriuo atveju už valstybės
turimą su COVID-19 susijusį mišrų kapitalą ir subordinuotosios skolos priemones mokėtinas atlygis sumokamas
prieš konkrečiais metais išmokant dividendus akcininkams;
iv) 3.11.7 skirsnio reikalavimai netaikomi, išskyrus ataskaitų teikimo prievoles pagal 83 punktą, kurios taikomos
trejus metus; taip pat
v) visos kitos 3.11 skirsnyje nustatytos sąlygos taikomos mutatis mutandis.“
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„78b. Kai valstybė skiria bendrovei, kurioje ji nėra esama akcininkė, nuosavo kapitalo injekciją (t. y. iki su COVID-19
susijusios kapitalo injekcijos priemonės), ir
a) skiria naują nuosavo kapitalo injekciją tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir privatūs investuotojai, ir
b) privataus kapitalo dalis yra didelė (iš esmės ne mažiau kaip 30 % naujos nuosavo kapitalo injekcijos), ir
c) kai valstybės nuosavo kapitalo injekcija yra valstybės pagalba dėl ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl to, kad
bendrovė naudojasi kita priemone,
taikomos šios nuostatos:
i) nukrypstant nuo 77 punkto, draudimas mokėti dividendus panaikinamas visiems naujų akcijų turėtojams.
Draudimas mokėti dividendus už esamas akcijas panaikinamas, jeigu tokių esamų akcijų turėtojams bendrai
priklauso mažiau nei 10 % bendrovės akcijų. Bet kuriuo atveju už valstybės turimą su COVID-19 susijusį mišrų
kapitalą ir subordinuotosios skolos priemones mokėtinas atlygis sumokamas prieš konkrečiais metais išmokant
dividendus akcininkams; taip pat
ii) visos kitos 3.11 skirsnyje nustatytos sąlygos taikomos mutatis mutandis.“
22. 86 punktas pakeičiamas taip:
„86 Atitinkamą informaciją apie kiekvieną individualios pagalbos priemonę, viršijančią 100 000 EUR (*) ir suteiktą
pagal šį komunikatą, ir viršijančią 10 000 EUR (**) žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuje, išskyrus pagalbą, teikiamą
pagal 3.9, 3.10 ir 3.11 skirsnius, valstybės narės privalo paskelbti išsamioje valstybės pagalbos interneto svetainėje
arba Komisijos viešos paieškos svetainėje (***) per 12 mėnesių nuo jos suteikimo. Atitinkamą informaciją (****) apie
kiekvieną individualią rekapitalizavimo pagalbą, suteiktą pagal 3.11 skirsnį, valstybės narės privalo paskelbti išsamioje
valstybės pagalbos interneto svetainėje arba Komisijos viešos paieškos svetainėje per 3 mėnesius nuo rekapitalizavimo
pagalbos suteikimo. Nurodoma kiekvieno pagalbos gavėjo rekapitalizavimo nominalioji vertė.
_____________
(*)
Tai yra informacija, kurios reikalaujama pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014
III priedą ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priedą. Grąžintinų avansų, garantijų, paskolų,
subordinuotų paskolų ir kitų formų paramos atveju nominalioji pagrindinės priemonės vertė nurodoma
kiekvienam pagalbos gavėjui. Mokesčių ir mokėjimo lengvatų atveju individualios pagalbos dydis gali būti
nurodytas intervalais.
(**)
Tai yra informacija, kurios reikalaujama pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priedą ir 2014 m.
gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014 III priedą. Grąžintinų avansų, garantijų, paskolų,
subordinuotų paskolų ir kitų formų paramos atveju nominalioji pagrindinės priemonės vertė nurodoma
kiekvienam pagalbos gavėjui. Mokesčių ir mokėjimo lengvatų atveju individualios pagalbos dydis gali būti
nurodytas intervalais.
(***) Valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje, kurią galima rasti adresu https://webgate.ec.europa.
eu/competition/transparency/public?lang=lt, galima susipažinti su duomenimis apie suteiktą individualią
valstybės pagalbą, kuriuos valstybės narės pateikė laikydamosi Europos valstybės pagalbos skaidrumo
reikalavimų.
(****) Tai yra informacija, kurios reikalaujama pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014
III priedą, Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priedą ir 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento
(ES) Nr. 1388/2014 III priedą.“
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PRIEDAS

Informacija, kuri turi būti pateikta esamų schemų, kurias leidžiama taikyti pagal laikinąją valstybės
pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemą ir
apie kurių taikymo srities išplėtimą pranešama Komisijai, sąraše
Esamų schemų ir numatomų pakeitimų sąrašas

Patvirtintos schemos valsty
bės pagalbos numeris (1)

Pavadinimas

Pakeitimas, apie kurį pra
nešta

Patvirtinkite, kad nėra jokių
kitų esamos schemos pakeiti
mų

(1) Hvis ordningen er blevet ændret, bedes statsstøttenummeret for den oprindelige godkendelsesafgørelse angives.

