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Tema: Valstybės pagalba SA.36519 (2013/N) – Lietuva 

Sanavimo ir restruktūrizavimo schemos mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
Lietuvoje pratęsimas 

 
Gerb. pone, 

1. PROCEDŪRA 

(1) 2013 m. balandžio 11 d. Lietuva pranešė apie galiojančios schemos mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) restruktūrizuoti pratęsimą.  
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2. APRAŠYMAS  

(2) Iki 2013 m. liepos 1 d. galiojanti schema (N 478/2010) buvo patvirtinta 2011 m. vasario 
17 d.1  

(3) Schema pratęsiama laikotarpiui iki 2015 m. gruodžio 31 d. Bendras pratęsto laikotarpio 
biudžetas ir toliau išlieka 258 mln. LTL.  

(4) Be trukmės pratęsimo, priemone, apie kurią pranešta, nenustatyta jokių kitų schemos, 
kurią Komisija patvirtino 2011 m., pakeitimų.  

 

 

3. VERTINIMAS 

(5) Dėl priežasčių, išvardytų Komisijos sprendime byloje N 478/2010, kuriuo patvirtinta ši 
schema, priemonė, apie kurią pranešta, yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta SESV 107 
straipsnio 1 dalyje. 

(6) Lietuvos valdžios institucijos įvykdė SESV 108 straipsnio 3 dalyje nustatytą įpareigojimą 
pranešti apie pagalbą prieš ją suteikiant. Komisija pažymi, kad pagalba pagal schemą bus 
teikiama tik gavus Komisijos patvirtinimą. 

(7) Sprendime byloje N 478/2010 Komisija įvertino schemą pagal Sanavimo ir 
restruktūrizavimo gaires2 ir priėjo prie išvados, kad ji atitinka šias gaires. Šios gairės 
tebegalioja3.  

(8) Tik pratęsiant schemą, pagrindai, kuriais remdamasi Komisija pradžioje patvirtino šią 
schemą, nesikeičia.  

(9) Be trukmės pratęsimo, priemone, apie kurią pranešta, nenustatyta jokių kitų schemos, 
kurią paskutinį kartą Komisija patvirtino 2011 m. vasario 17 d., pakeitimų.  

(10) Komisija daro išvadą, kad schema, apie kurią pranešta, tebėra suderinama su vidaus rinka 
remiantis SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto nukrypti leidžiančia nuostata. 

4. SPRENDIMAS 

(11) Todėl Komisija nusprendė neprieštarauti sanavimo ir restruktūrizavimo schemos MVĮ 
Lietuvoje pratęsimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.  

                                                 
1  OL C 164, 2011 6 2, p. 7. 
2  Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, OL C 244, 

2004 10 1, p. 2.  
3  Gairių galiojimas pratęstas iki tol, kol Komisija, vykdydama dabartinį peržiūros procesą pagal Valstybės 

pagalbos modernizavimo iniciatyvą, priims naujas taisykles (OL C 296, 2012 10 2, p. 3). 
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Jeigu šiame rašte yra konfidencialios informacijos, kuri neturėtų būti atskleista trečiosioms 
šalims, praneškite apie tai Komisijai per penkiolika darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos. 
Jeigu per nurodytą laiką Komisija negaus pagrįsto prašymo, bus laikoma, jog sutinkate, kad visas 
rašto tekstas būtų atskleistas trečiosioms šalims ir paskelbtas originalo kalba interneto svetainėje 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

Prašymą siųskite registruotu laišku arba faksu: 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid  
State Aid Greffe  
B - 1049 Brussels 
Faksas +32 2 296 12 42 

 
 
 
 

Pagarbiai 
 

Komisijos vardu 

 

 

 

 

 
Joaquín Almunia 

Komisijos pirmininko pavaduotojas  
 
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

