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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… 

z XXX, 

ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc 

de minimis a nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, 

pokiaľ ide o obdobie ich platnosti 
NÁVRH 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4, 
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci1, 
zmenené nariadením Rady (EÚ) 2018/1911 z 26. novembra 20182,  
po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,  
keďže: 
(1) Koncom roka 2020 uplynie platnosť viacerých pravidiel štátnej pomoci, ktoré boli 

prijaté ako súčasť programu modernizácie štátnej pomoci z roku 2012. Ide najmä o 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/20133 a (EÚ) č. 651/20144, ktorých platnosť uplynie 
31. decembra 2020. 

(2) V záujme zabezpečenia predvídateľnosti a právnej istoty počas prípravy na prípadnú 
budúcu aktualizáciu pravidiel štátnej pomoci, ktoré boli prijaté ako súčasť 
modernizácie štátnej pomoci, Komisia prijme opatrenia v dvoch fázach. 

(3) V prvej fáze predĺži obdobie platnosti tých pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť 
by inak uplynula koncom roka 2020. V druhej fáze v súlade so svojimi usmerneniami 
o lepšej právnej regulácii posúdi tieto pravidlá spolu s ostatnými pravidlami štátnej 
pomoci, ktoré boli prijaté ako súčasť modernizácie štátnej pomoci Komisia začala 
proces posudzovania týchto pravidiel 7. januára 2019 vo forme tzv. kontroly 
vhodnosti. Na tomto základe môže Komisia v budúcnosti rozhodnúť o ďalšom 
predĺžení platnosti alebo prípadnej aktualizácii pravidiel. 

(4) Vzhľadom na široký rozsah kontroly vhodnosti a skutočnosť, že výsledky posúdenia 
nebudú k dispozícii do začiatku roku 2020, nemožno včas prijať politické rozhodnutie 
o návrhu pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať po roku 2020, tak aby sa zabezpečila 
právna istota a stabilita pre zainteresované strany, pokiaľ ide o pravidlá uplatniteľné 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 1 – 8. 
2 Ú. v. EÚ L 311, 7.12.2018, s. 8. 
3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8). 
4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 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_en
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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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po roku 2020. Predĺženie platnosti preto umožní riadne posúdenie pravidiel a 
zabezpečí predvídateľnosť a stabilitu pravidiel pre členské štáty. 

(5) Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia predĺži obdobie platnosti nariadení (EÚ) 
č. 1407/2013 a (EÚ) č. 651/2014 o dva roky do 31. decembra 2022. 

(6) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a (EÚ) č. 651/2014 by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(7) Vzhľadom na predĺženie obdobia platnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 budú 
možno niektoré členské štáty chcieť predĺžiť platnosť opatrení, ku ktorým boli 
predložené súhrnné informácie podľa článku 11 uvedeného nariadenia. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti je vhodné, aby členské štáty oznámili Komisii 
aktualizované súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti uvedených opatrení. 

(8) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 
V článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 sa druhý odsek nahrádza takto: 
„Uplatňuje sa do 31. decembra 2022.“ 

Článok 2 
1. Článok 2 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 sa nahrádza takto: 
„„podporované oblasti“ sú oblasti určené v schválenej mape regionálnej pomoci na obdobie 
od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020, predĺžené do 31. 12. 2022, v súlade s ustanoveniami článku 
107 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy;“ 
2. V článku 59 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 sa druhý odsek nahrádza takto: 
„Uplatňuje sa do 31. decembra 2022.“  

Článok 3 
Ak chce členský štát v dôsledku zmeny nariadenia (EÚ) č. 651/2014 predĺžiť platnosť 
opatrení, ku ktorým boli Komisii predložené súhrnné informácie podľa článku 11 nariadenia 
(EÚ) č. 651/2014, musí súhrnné informácie týkajúce sa predĺženia platnosti týchto opatrení 
náležite aktualizovať a oznámiť Komisii do 20 pracovných dní od rozhodnutia o predĺžení. 
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Článok 4 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
V Bruseli 

 Za Komisiu 
 predseda 
  
  
 


