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REGULAMENTUL (UE) …/… AL COMISIEI 

din XXX 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 din 
17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă 

în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, în ceea ce privește perioada lor de 
valabilitate 
PROIECT 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 
alineatul (4), 
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor 
categorii de ajutoare de stat orizontale1, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 
2018/1911 al Consiliului din 26 noiembrie 20182,  
după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,  
întrucât: 
(1) O serie de norme privind ajutoarele de stat adoptate în cadrul inițiativei de 

modernizare a ajutoarelor de stat din 2012 vor expira până la sfârșitul anului 2020. La 
31 decembrie 2020 vor expira în special Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al 
Comisiei3 și Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei4. 

(2) Pentru a asigura predictibilitatea și securitatea juridică în contextul pregătirii unei 
eventuale actualizări viitoare a normelor privind ajutoarele de stat adoptate ca parte a 
inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat, Comisia va lua măsuri în 
două etape. 

(3) În primul rând, Comisia va prelungi cu doi ani perioada de valabilitate a acestor norme 
privind ajutoarele de stat care, altfel, ar expira la sfârșitul anului 2020. În al 
doilea rând, în conformitate cu propriile Orientări privind o mai bună legiferare, 
Comisia va evalua aceste norme alături de alte norme privind ajutoarele de stat care au 
fost adoptate ca parte a inițiativei privind modernizarea ajutoarelor de stat. La 
7 ianuarie 2019, Comisia a lansat evaluarea acestor norme sub forma unei „verificări a 

                                                 
1 JO L 248, 24.9.2015, p. 1-8. 
2 JO L 311, 7.12.2018, p. 8. 
3 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 

și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, JO L 352, 
24.12.2013, p. 1-8. 

4 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, JO L 187, 26.6.2014, 
p. 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_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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adecvării”. Pe această bază, Comisia poate decide ulterior dacă prelungește perioada 
de valabilitate a normelor respective sau dacă, eventual, le actualizează. 

(4) Având în vedere sfera amplă a verificării adecvării și dat fiind că rezultatele 
evaluărilor nu vor fi disponibile înainte de începutul anului 2020, nu se poate adopta în 
timp util o decizie de politică privind formatul normelor în perioada de după 2020 care 
să asigure securitate juridică și stabilitate pentru părțile interesate în ceea ce privește 
normele aplicabile după 2020. Prelungirea va permite astfel evaluarea adecvată a 
normelor și va asigura, pentru statele membre, predictibilitatea și stabilitatea normelor. 

(5) Având în vedere cele de mai sus, Comisia va prelungi cu doi ani, și anume până la 
31 decembrie 2022, perioada de valabilitate a Regulamentelor (UE) nr. 1407/2013 și 
(UE) nr. 651/2014. 

(6) Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 și (UE) nr. 651/2014 ar trebui 
modificate în consecință. 

(7) Având în vedere prelungirea perioadei de valabilitate a Regulamentului (UE) 
nr. 651/2014 al Comisiei, unele state membre ar putea dori să prelungească măsurile 
pentru care s-au prezentat rezumate ale informațiilor, în conformitate cu articolul 11 
din regulamentul menționat. Pentru a se asigura un climat de transparență, este indicat 
ca statele membre să comunice Comisiei rezumatele informațiilor actualizate 
referitoare la prelungirea valabilității măsurilor respective. 

(8) Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 
La articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text: 
„Se aplică până la 31 decembrie 2022.” 

Articolul 2 
(1) Articolul 2 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se înlocuiește cu 

următorul text: 
„«zone asistate» înseamnă zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată 
pentru perioada 1.7.2014-31.12.2020, astfel cum este prelungită până la 31.12.2022 în 
aplicarea articolului 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat;”. 
(2) La articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al doilea paragraf se înlocuiește 

cu următorul text: 
„Se aplică până la 31 decembrie 2022.”  

Articolul 3 
În cazul în care, în urma modificării Regulamentului (UE) nr. 651/2014, un stat membru 
dorește să prelungească valabilitatea măsurilor cu privire la care s-au transmis Comisiei 
rezumate ale informațiilor în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 
nr. 651/2014, rezumatele informațiilor privind prelungirea măsurilor respective se 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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actualizează și se comunică Comisiei în mod corespunzător în termen de 20 de zile lucrătoare 
de la adoptarea, de către statele membre, a deciziei de prelungire. 

Articolul 4 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre. 
Adoptat la Bruxelles, 

 Pentru Comisie, 
 Președintele 
  
  
 


