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UREDBA KOMISIJE (EU) .../... 

оd XXX 

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbe 
Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija 
potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u 

pogledu njihova razdoblja važenja 
NACRT 

(Tekst značajan za EGP) 

EUROPSKA KOMISIJA, 
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. 
stavak 4., 
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. 
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih 
državnih potpora1, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2018/1911 od 
26. studenoga 2018.2,  
nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,  
budući da: 
(1) Određena pravila o državnim potporama donesena u okviru inicijative za 

modernizaciju državnih potpora iz 2012. prestaju važiti krajem 2020. Konkretno, 
uredbe Komisije (EU) br. 1407/20133 i br. 651/20144 prestaju važiti 
31. prosinca 2020. 

(2) Kako bi osigurala predvidljivost i pravnu sigurnost, istodobno se pripremajući za 
moguće buduće ažuriranje pravila o državnim potporama donesenih u okviru 
modernizacije državnih potpora, Komisija će poduzeti mjere u dvije faze. 

(3) Prvo, Komisija će produljiti za dvije godine razdoblje važenja tih pravila o državnim 
potporama, koje bi u suprotnom isteklo krajem 2020. Drugo, u skladu sa svojim 
Smjernicama za bolju regulativu, Komisija će ta pravila ocijeniti zajedno s drugim 
pravilima o državnim potporama koja su donesena u okviru modernizacije državnih 
potpora. Komisija je 7. siječnja 2019. pokrenula evaluaciju tih pravila u obliku 
„provjere prikladnosti”. Na toj osnovi Komisija u budućnosti može odlučiti dodatno 
produljiti razdoblje važenja tih pravila ili ih ažurirati. 

                                                 
1 SL L 248, 24.9.2015., str. 1.–8. 
2 SL L 311, 7.12.2018., str. 8. 
3 Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, SL L 352, 24.12.2013., str. 1.–8. 
4 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora 

spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, SL L 187, 26.6.2014., str. 1.–
78. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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(4) S obzirom na širok opseg provjere prikladnosti i na činjenicu da rezultati evaluacija 
neće biti dostupni prije početka 2020., odluka o izradi pravila nakon 2020. ne može se 
donijeti na vrijeme kako bi se dionicima pružila pravna sigurnost i stabilnost u 
pogledu pravila koja će se primjenjivati nakon 2020. Produljenjem će se stoga 
omogućiti odgovarajuća ocjena pravila i osigurati predvidljivost i stabilnost pravila za 
države članice. 

(5) S obzirom na navedeno Komisija će produljiti razdoblje važenja uredaba (EU) 
br. 1407/2013 i br. 651/2014 za dvije godine, do 31. prosinca 2022. 

(6) Stoga bi uredbe (EU) br. 1407/2013 i br. 651/2014 trebalo na odgovarajući način 
izmijeniti. 

(7) S obzirom na produljenje razdoblja važenja Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 neke 
države članice možda će htjeti produljiti mjere o kojima je dostavljen sažetak 
informacija u skladu s člankom 11. te uredbe. Radi transparentnosti primjereno je da 
države članice Komisiji dostave ažurirane sažetke informacija o produljenju tih mjera. 

(8) Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu, 
DONIJELA JE OVU UREDBU: 

Članak 1. 
U članku 8. Uredbe (EU) br. 1407/2013 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim: 
„Primjenjuje se do 31. prosinca 2022.” 

Članak 2. 
(1) Članak 2. točka 27. Uredbe (EU) br. 651/2014 zamjenjuje se sljedećim: 
„‚potpomognuta područja’ znači područja utvrđena u odobrenoj karti regionalnih potpora za 
razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020., kako je produljeno do 31. prosinca 2022., 
u primjeni članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) Ugovora.” 
(2) U članku 59. Uredbe (EU) br. 651/2014 drugi stavak zamjenjuje se sljedećim: 
„Primjenjuje se do 31. prosinca 2022.”  

Članak 3. 
Ako država članica želi zbog izmjene Uredbe (EU) br. 651/2014 produljiti mjere u pogledu 
kojih je Komisiji dostavljen sažetak informacija u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 
br. 651/2014, sažetak informacija o produljenju tih mjera propisno se ažurira i dostavlja 
Komisiji u roku od 20 radnih dana od donošenja odluke države članice o produljenju. 
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Članak 4. 

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 
Sastavljeno u Bruxellesu 

 Za Komisiju 
 Predsjednik 
  
  
 


