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KOMISIJAS REGULA (ES) …/.. 

(XXX) 

par grozījumiem Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 

atbalstam un Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulā (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas 
atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 

108. pantu attiecībā uz to spēkā esamības termiņu 
PROJEKTS 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOMISIJA, 
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 108. panta 4. punktu, 
ņemot vērā Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1588 par to, kā piemērot Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts 
horizontālo atbalstu1, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2018. gada 26. novembra Regulu 
(ES) 2018/19112,  
apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,  
tā kā: 
(1) Vairāku 2012. gada valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas ietvaros pieņemto valsts 

atbalsta noteikumu termiņš beigsies 2020. gadā. Jo īpaši Komisijas Regulu (ES) Nr. 
1407/20133 un Nr. 651/20144 darbības termiņš beigsies 2020. gada 31. decembrī. 

(2) Gatavojoties iespējamai turpmākai valsts atbalsta noteikumu, kas pieņemti atbalsta 
modernizācijas ietvaros, pārskatīšanai, Komisija, lai nodrošinātu paredzamību un 
juridisko noteiktību, veiks pasākumus divos posmos. 

(3) Pirmkārt, Komisija par diviem gadiem pagarinās šo valsts atbalsta noteikumu spēkā 
esamības termiņu, kas citādi beigtos 2020. gada beigās. Otrkārt, saskaņā ar Komisijas 
labāka regulējuma pamatnostādnēm Komisija šos noteikumus izvērtēs kopā ar citiem 
valsts atbalsta noteikumiem, kas tika pieņemti kā daļa no valsts atbalsta 
modernizācijas. Komisija 2019. gada 7. janvārī sāka šo noteikumu izvērtēšanu, veicot 
atbilstības pārbaudi. Pamatojoties uz to, Komisija var pieņemt lēmumu pagarināt vai, 
iespējams, atjaunināt noteikumus. 

(4) Ņemot vērā atbilstības pārbaudes plašo tvērumu un to, ka izvērtējumu rezultāti nebūs 
pieejami pirms 2020. gada sākuma, politikas lēmumu par noteikumu izstrādi attiecībā 
uz laikposmu pēc 2020. gada vairs nevar pieņemt savlaicīgi, lai ieinteresētajām 

                                                 
1 OV L 248, 24.9.2015., 1.-8. lpp. 
2 OV L 311, 7.12.2018., 8. lpp. 
3 Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24.12.2013., 1. -8. lpp.). 
4 Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst 

par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1.–
78. lpp.). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lv
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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personām nodrošinātu juridisko noteiktību un stabilitāti attiecībā uz noteikumiem, kas 
piemērojami pēc 2020. gada. Pagarinājums tādējādi ļaus pienācīgi novērtēt 
noteikumus un nodrošināt dalībvalstīm šo noteikumu paredzamību un stabilitāti. 

(5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija pagarinās Regulu (ES) Nr. 1407/2013 un Nr. 
651/2014 spēkā esamības termiņu par diviem gadiem, proti, līdz 2022. gada 31. 
decembrim. 

(6) Tāpēc Regulas (ES) Nr. 1407/2013 un Nr. 651/2014 būtu attiecīgi jāgroza. 
(7) Ņemot vērā Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 spēkā esamības termiņa 

pagarināšanu, dažas dalībvalstis varētu vēlēties pagarināt pasākumus, par kuriem ir 
sniegta kopsavilkuma informācija atbilstīgi minētās regulas 11. pantam. Lai 
nodrošinātu pārredzamību, ir lietderīgi, ka dalībvalstis par šo pasākumu pagarināšanu 
paziņo Komisijai atjauninātu kopsavilkuma informāciju. 

(8) Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī, 
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 8. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 
“To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.” 

2. pants 
(1) Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. panta 27. punktu aizstāj ar šādu: 
“atbalstāmi apgabali” ir apgabali, kas saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta a) un c) 
apakšpunktu norādīti apstiprinātajā reģionālā atbalsta plānā laikposmam no 2014. gada 
1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim, kas pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.” 
(2) Regulas (ES) Nr. 651/2014 59. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 
“To piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”  

3. pants 
Ja dalībvalsts sakarā ar Regulas (ES) Nr. 651/2014 grozīšanu vēlas pagarināt pasākumus, par 
kuriem Komisijai ir iesniegta kopsavilkuma informācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
651/2014 11. pantu, kopsavilkuma informāciju par šo pasākumu pagarināšanu pienācīgi 
atjaunina un dara zināmu Komisijai 20 darba dienu laikā pēc dalībvalstu lēmuma par minēto 
pagarināšanu. 
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4. pants 

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 
Briselē, 

 Komisijas vārdā – 
 priekšsēdētājs 
  
  
 


