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UREDBA KOMISIJE (EU) …/… 

z dne XXX 

o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe v zvezi z njunim 

obdobjem veljavnosti 
OSNUTEK 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 108(4) Pogodbe, 
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči1, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2018/1911 z dne 26. novembra 20182,  
po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,  
ob upoštevanju naslednjega: 
(1) Več pravil o državni pomoči, ki so bila sprejeta v okviru pobude za posodobitev 

področja državnih pomoči iz leta 2012, bo prenehalo veljati konec leta 2020. Zlasti 
bosta 31. decembra 2020 prenehali veljati uredbi Komisije (EU) št. 1407/20133 in 
št. 651/20144. 

(2) Za zagotovitev predvidljivosti in pravne varnosti bo Komisija pri pripravah na 
morebitno prihodnjo posodobitev pravil o državni pomoči, sprejetih v okviru 
posodobitve področja državnih pomoči, ukrepala v dveh fazah. 

(3) Prvič, Komisija bo za dve leti podaljšala obdobje veljavnosti navedenih pravil o 
državni pomoči, ki bi sicer prenehala veljati konec leta 2020. Drugič, Komisija bo v 
skladu s svojimi smernicami za boljše pravno urejanje ocenila navedena pravila skupaj 
z drugimi pravili o državni pomoči, ki so bila sprejeta kot del posodobitve področja 
državnih pomoči. Komisija je z oceno teh pravil začela 7. januarja 2019, in sicer v 
obliki „preverjanja ustreznosti“. Na tej podlagi se lahko Komisija v prihodnosti odloči, 
da bo veljavnost pravil ponovno podaljšala ali da jih bo posodobila. 

(4) Glede na široko področje preverjanja ustreznosti in ker rezultati ocen ne bodo na voljo 
pred začetkom leta 2020, odločitve o zasnovi pravil po letu 2020 ni mogoče sprejeti 
pravočasno, da bi bili za zainteresirane strani zagotovljeni pravna varnost in stabilnost 
v zvezi s pravili, ki se bodo uporabljala po letu 2020. Podaljšanje bo tako omogočilo 

                                                 
1 UL L 248, 24.9.2015, str. 1. 
2 UL L 311, 7.12.2018, str. 8. 
3 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1). 
4 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 

združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_sl
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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ustrezno oceno pravil ter zagotovilo predvidljivost in stabilnost pravil za države 
članice. 

(5) Ob upoštevanju navedenega bo Komisija podaljšala obdobje veljavnosti uredb (EU) 
št. 1407/2013 in št. 651/2014 za dve leti, tj. do 31. decembra 2022. 

(6) Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 in št. 651/2014 bi bilo zato treba ustrezno 
spremeniti. 

(7) Zaradi podaljšanja obdobja veljavnosti Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 bodo 
nekatere države članice morda želele podaljšati veljavnost ukrepov, za katere je bil v 
skladu s členom 11 navedene uredbe predložen povzetek informacij. Za zagotovitev 
preglednosti je primerno, da države članice Komisiji pošljejo posodobljene povzetke 
informacij v zvezi s podaljšanjem veljavnosti navedenih ukrepov. 

(8) Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu – 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 
V členu 8 Uredbe (EU) št. 1407/2013 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim: 
„Uporablja se do 31. decembra 2022.“ 

Člen 2 
(1) Člen 2(27) Uredbe (EU) št. 651/2014 se nadomesti z naslednjim: 
„‚območja, ki prejemajo pomoč,‘ pomeni območja, določena v odobreni karti regionalne 
pomoči pri uporabi člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe za obdobje 1. julij 2014–31. december 
2020, kot je bilo podaljšano do 31. decembra 2022;“ 
(2) v členu 59 Uredbe (EU) št. 651/2014 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim: 
„Uporablja se do 31. decembra 2022.“  

Člen 3 
Če želi država članica zaradi spremembe Uredbe (EU) št. 651/2014 podaljšati veljavnost 
ukrepov, v zvezi s katerimi je bil Komisiji predložen povzetek informacij v skladu s 
členom 11 Uredbe (EU) št. 651/2014, se povzetek informacij ustrezno posodobi v zvezi s 
podaljšanjem navedenih ukrepov in pošlje Komisiji v 20 delovnih dneh po odločitvi držav 
članic o podaljšanju. 
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Člen 4 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah. 
V Bruslju, 

 Za Komisijo 
 Predsednik 
  
  
 


