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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/… 

z dnia XXX r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w odniesieniu do okresu ich obowiązywania 

PROJEKT 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 
ust. 4, 
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych 
kategorii horyzontalnej pomocy państwa1, zmienione rozporządzeniem Rady (UE) 2018/1911 
z dnia 26 listopada 2018 r.2,  
po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,  
a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) Szereg zasad pomocy państwa przyjętych w ramach inicjatywy „unowocześnienie 

polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. ma wygasnąć do końca 2020 r. 
W szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/20133 i nr 651/20144 wygasną 
w dniu 31 grudnia 2020 r. 

(2) Aby zapewnić przewidywalność i pewność prawa, przygotowując się do ewentualnej 
przyszłej aktualizacji zasad pomocy państwa przyjętych w ramach unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komisja podejmie działania na dwóch etapach. 

(3) Po pierwsze, Komisja przedłuży o dwa lata okres obowiązywania wspomnianych 
zasad pomocy państwa, które w przeciwnym razie wygasłyby do końca 2020 r. Po 
drugie, zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa, 
Komisja oceni te zasady wraz z innymi zasadami pomocy państwa, które przyjęto 
w ramach unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. W dniu 7 stycznia 
2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę tych zasad w formie „oceny adekwatności”. Na tej 
podstawie Komisja może w przyszłości podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu lub 
ewentualnej aktualizacji zasad. 

                                                 
1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1–8. 
2 Dz.U. L 311 z 7.12.2018, s. 8. 
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, 
s. 1–8). 

4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 
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_pl
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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(4) Zważywszy na szeroki zakres oceny adekwatności oraz fakt, że wyniki ocen nie będą 
dostępne wcześniej niż na początku 2020 r., decyzji politycznej w sprawie kształtu 
zasad na okres po 2020 r. nie można podjąć w takim terminie, który zapewniałby 
zainteresowanym stronom pewność i stabilność prawną w odniesieniu do 
obowiązujących zasad na okres po 2020 r. Przedłużenie pozwoli zatem na dokonanie 
właściwej oceny zasad oraz zapewnienie państwom członkowskim przewidywalności 
i stabilności zasad. 

(5) W związku z powyższym Komisja przedłuży okres obowiązywania rozporządzeń 
(UE) nr 1407/2013 i nr 651/2014 o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2022 r. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i 
nr 651/2014. 

(7) W świetle przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 niektóre państwa członkowskie mogą chcieć przedłużyć stosowanie 
środków, na temat których przedłożono skrócone informacje zgodnie z art. 11 tego 
rozporządzenia. W celu zapewnienia przejrzystości państwa członkowskie powinny 
przekazać Komisji uaktualnione skrócone informacje dotyczące przedłużenia 
stosowania tych środków. 

(8) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 
W art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 
„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

Artykuł 2 
(1) Art. 2 ust. 27 rozporządzenia (UE) nr 651/2014 otrzymuje brzmienie: 
„»obszary objęte pomocą« oznaczają obszary określone w zatwierdzonej mapie pomocy 
regionalnej na okres od 1.7.2014 do 31.12.2020, przedłużony do 31.12.2022, w zastosowaniu 
art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu.”. 
(2) W art. 59 rozporządzenia (UE) nr 651/2014 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 
„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.”.  

Artykuł 3 
W przypadku gdy – na skutek zmiany rozporządzenia (UE) nr 651/2014 – państwo 
członkowskie pragnie przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono 
Komisji skrócone informacje zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 651/2014, skrócone 
informacje dotyczące przedłużenia stosowania tych środków są odpowiednio aktualizowane 
i przekazywane Komisji w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu. 



 

PL 3  PL 

Artykuł 4 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich. 
Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Komisji 
 Przewodniczący 
  
  
 


