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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/... 

ze dne XXX, 

kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud jde o 

jejich období platnosti 
NÁVRH 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy, 
s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory1 ve 
znění nařízení Rady (EU) 2018/1911 ze dne 26. listopadu 20182,  
po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,  
vzhledem k těmto důvodům: 
(1) Platnost řady pravidel státní podpory, která byla přijata v rámci iniciativy pro 

modernizaci státní podpory z roku 2012, má vypršet na konci roku 2020. Zejména 
platnost nařízení Komise (EU) č. 1407/20133 a č. 651/20144 vyprší dne 31. prosince 
2020. 

(2) Pro zajištění předvídatelnosti a právní jistoty při přípravě na možnou budoucí 
aktualizaci pravidel státní podpory přijatých v rámci modernizace státní podpory 
přijme Komise opatření ve dvou fázích. 

(3) Zaprvé, Komise prodlouží dobu platnosti pravidel státní podpory, která by jinak 
vypršela na konci roku 2020, o dva roky. Zadruhé, Komise v souladu s pokyny 
Komise pro zlepšování právní úpravy posoudí tato pravidla spolu s dalšími pravidly 
státní podpory, která byla přijata v rámci modernizace státní podpory. Komise zahájila 
hodnocení těchto pravidel dne 7. ledna 2019 ve formě „kontroly účelnosti“. Na tomto 
základě může v budoucnu Komise rozhodnout o dalším prodloužení nebo možné 
aktualizaci pravidel. 

(4) S ohledem na široký záběr kontroly účelnosti a na to, že výsledky hodnocení nebudou 
k dispozici dříve než začátkem roku 2020, nemůže být politické rozhodnutí o koncepci 
těchto pravidel po roce 2020 provedeno včas tak, aby byla zajištěna právní jistota a 

                                                 
1 Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 Úř. věst. L 311, 7.12.2018, s. 8. 
3 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1. 
4 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26.6.2014, 
s. 1. 
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stabilita zúčastněných stran, pokud jde o použitelná pravidla po roce 2020. 
Prodloužení proto umožní řádně posoudit pravidla a zajistí předvídatelnost a stabilitu 
pravidel pro členské státy. 

(5) S ohledem na výše uvedené skutečnosti prodlouží Komise období platnosti nařízení 
(EU) č. 1407/2013 a č. 651/2014 o dva roky do dne 31. prosince 2022. 

(6) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a č. 651/2014 by proto měla být odpovídajícím 
způsobem změněna. 

(7) Vzhledem k prodloužení doby platnosti nařízení Komise (EU) č. 651/2014 si některé 
členské státy mohou přát prodloužit opatření, o nichž byly poskytnuty souhrnné údaje 
podle článku 11 uvedeného nařízení. V rámci zabezpečení transparentnosti je vhodné, 
aby členské státy sdělily Komisy aktualizované souhrnné informace o prodloužení 
platnosti daných opatření. 

(8) Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku, 
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 
V článku 8 nařízení (EU) č. 1407/2013 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 
„Použije se do dne 31. prosince 2022.“ 

Článek 2 
1) V článku 2 nařízení (EU) č. 651/2014 se bod 27 nahrazuje tímto: 
„„Podporovanými oblastmi“ se rozumějí oblasti určené ve schválené mapě regionální 
podpory na období 1.7.2014–31.12.2020, prodlouženého do dne 31. prosince 2022, při použití 
s čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy.“ 
2) V článku 59 nařízení (EU) č. 651/2014 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 
„Použije se do dne 31. prosince 2022.“  

Článek 3 
Přeje-li si členský stát v důsledku změny nařízení (EU) č. 651/2014 prodloužit opatření, pro 
která byly Komisi předloženy souhrnné údaje v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 
651/2014, budou souhrnné údaje týkající se prodloužení uvedených opatření náležitě 
aktualizovány a oznámeny Komisi do dvaceti pracovních dnů od rozhodnutí členských států o 
prodloužení. 
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Článek 4 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 
V Bruselu dne 

 Za Komisi 
 předseda 
  
  
 


