Priedas Nr.

I

Atsakingq Lietuvos Respublikos institucijq pagal kompetencij4 pateiktos pastabos ddl
Komisijos Reglamento (ES) Nr. ... d6l Sutarties ddl Europos S4jungos veikimo 107 ir 108
straipsniq taikymo de minimis pagalbai Zemds tikio sektoriuje projekto (toliau - Projektas):
1. Projekto preambules 5 punkte minima, kad ,,to paties subjekto (teisi5kar ar de facto)
kontroliuojami subjektai turetq btti laikomi viena imone". Pastebetina, kad 5i nuostata 7na trk
konstatuojamojoje dalyje, tadiau neatsispindi Projekto straipsniuose, todel neai5ku, kokias teisines
pasekmes turi tokiq s4lygq ira5ymas konstatuojamojoje dalyje (t.y., ar 5i nuostata b[tq privaloma).
Be to, manome, kad 5i nuostata ndra pakankamai ai5ki ir taikant j4 prakti5kai kiltq problemrl neai5ku, kokiu b[du turetq b[ti nustatoma, kad keli subjektai de facto yra viena [mone, tarp pat
neai5ku, kokiu pagrindu imones galetq b[ti laikomos vienu subjektu, jeigu teisi5kai jos ndra
susijusios, taip pat ar Sios s4vokos aptma ir susijusias imones, taip, kaip jos apibreZtos 2008 m.
rugpjldio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiandio tam tikrq r[Siq pagalb4
suderinamq su bendrqja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius I priede ir 2003 m. geguZes 6 d.
Komisijos rekomendacijoje del mikro, maLq ir vidutiniq imoniq sampratos 20031361/EB. Nauja
nuostata sukurtrl teisinE dviprasmybq bei padidintq administracinE na5t4 pagalbos teikejams. Todel
sillome tikslinti Projekto preambules 5 punkt4 o Projekte nustatyti aiSki4 tvark6 kuria
vadovaujantis b[tt1 galima nustatyti de facto susietum1.tarp skirtingq flkines veiklos subjektq.
2. Si[lome patikslinti Projekto 2 straipsnyje aprbreLiandius kriterijus, kuriuos atitinkanti
laikoma sunkumus patiriandia imone. Sillome nustatyti tik objektyviai [vertinamus
biitq
imone
kriterijus, pvz., kaip jie nustatyti Bendrijos Gairiq del valstybes pagalbos sunkumus patiriandioms
imonems sanuoti ir restruktUrizuoti 10 straipsnio c dalyje,,bet kurios r[Sies bendrove, jei, remiantis
jos Salies teises aktuose nustatytais kriterijais, prieS jq gali b[ti pradeta vykdyi kolektyvine
nemokumo procedurao'.
3. Projekto 3 straipsnio 6 dalyje nustatyta: ,,Jeigu pagalba i5mokama dalimis, jos verte yra
diskontuojama suteikimo metu. Pallkanq nonna, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo
metu galiojusi diskonto norma". AtsiZvelgiant i tai, kad de minimis pagalbos diskonto norrna bfltq
santykinai nedidelio reik5mingumo, siiilome atsisakyti reikalavimo diskontuoti paramos dydi.
4. Manome, kad reiketq patikslinti Projekto 3 straipsnio 8 dalies pirmq sakini - neai5ku, i
kurios imones gautq de minimrs pagalb4 reiketq atsiZvelgti: i tos, kuri gavo didesnQ de minimis
pagalb4 ar i tos, kuri isigijo kita imong, ar vadovautis kaZkokiais kitais kriterijais. Be to, ndra
numatyta situacija, kuomet susijungia Zemes flkio produktq gamybos imone ir ne Zemes [kio
produktq gamybos imone.
5. Manome, kad Projekto 4 straipsnto 2 dalies a punkte reiketq detalesnio paai5kinimo, kaip
apskaidiuojamas bendrasis subsidijos ekvivalentas tais atvejais, kai paskola sudaro tik maZesnE 4
straipsni o 2 dahes a punkte minimos sumos dali ir (arba) suteikiama trumpesniam negu penkeriq
metq laikotarpiui.
6. Projekto 4 straipsnio 5 dalies a punkte nustatyta, kad teikiant garantijas, de minimis
pagalba laikoma skaidria pagalba tuo atveju, jei garantrja uZtikrinta pagrindines paskolos
Oulir nevir5ija 75 000 EUR ir garantijos trukme nevirSija penkeriq metq. Siuo metu galiojandiame
2007 m. gruodZio 20 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1 53512007 del EB Sutarties 87 ir 88
straipsniq taikymo de minimis pagalbat Zemes [kio produktq gamybos sektoriuje ndra nustatytas
ribojimas garantijos trukmei, todel manome, kad maksimalaus garantijos termino nustatymas yra
nepagr[stas, be to, jis ribotq flkio subjektq galimybE pasinaudoti de minimis pagalba ir papildomais
finansavimo Saltiniais, apsunkintq valstybes pagalbos schemq taikymq. Garantijos laikotarpis yra
glaudhiai susijEs su teikiamo kredito laikotarpiu. Kredito terminas priklausomai nuo kredito
paskirties ivairiais atvejais skiriasi, investiciniai projektai daZniausiai igyvendinami ilgesniu nei 5
metq laikotarpiu. Jeigu Projekto nuostatos del garantijos laikotarpio apribojimo iki 5 metrl bttq
paliktos, manome, kad Projekto 4 straipsnio 5 dalies a punkte reiketq detalesnio paai5kinimo, kaip
apskaidiuojamas bendrasis subsidijos ekvivalentas tais atvejais, kai garantlja sudaro tik maZesnE
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4 straipsnio 5 dalies a punkte minimos sumos dali ir (arba) suteikiama trumpesniam negu penkeriq
metq laikotarpiui.
7. Jeigu Projekto 5 straipsnio I dalies nuostata rei5kia, jog didZiausia de minimis pagalbos
suma, kuri4 gali gauti imone, uZsiimanti tiek pirmines Zemes fkio produkcijos gamyba, tiek kito
pobfdZio veikla, negali vir5yti Bendrojo de minimrs reglamento nustatytos sumos (200 000 EUR),
t.y.,jei primines Zemes iikio produkcijos gamybai ir kitoms veikloms teikiama de minimis pagalba
sumuojama karfu pagal Bendrqj[ de minimis reglamentq manome, jog tokia sumavimo tvarka yra
neteisinga tq subjektr5 kurie turds galimybes, vadovaudamiesi 20144.020 metq Kaimo pletros
reglamento projekto nuostatomis, pasinaudoti parama veiklai diversifikuoti, )pad turint omenyje,
kad Projekto 5 straipsnio 1 dalyje itvirtintas reikalavimas uZtikrinti, kad pirminei gamybai nebiitq
teikiama pagalba, neatitinkanti Projekte nustatytq selygq. Ypad tai b[tq ydinga smulkiq Zemes fikio
subjektq atlvrlgiu, kuriems 2014-2020 metq Kaimo pletros reglamentas numato specialias
priemones. AtsiZvelgdami I tai, siflome nustatyti, kad priminei Zemes [kio gamybai skiriamo s de
minimis pagalbos dydis nebltq sumuojamas su kitoms veikloms skiriamos de minimis pagalbos
dydZiu, t. y. subjektas, uZsiimantis tiek pirmine Zemes fkio produkcijos garnyba, tiek kitomis
veiklomis, galetq gauti didZiausias pagalbos sumas atskirai tiek pagal Projekto, tiek pagal Bendrojo
de minimr-s reglamento nuostatas, jeigu bfltq uZtikrinta, kad pirminei Zemes [kio gamybai nebltq
teikiama pagalba, neatitinkanti Proj ekte nustatytq selygq.

