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Poziv k predložitvi pripomb v zvezi z osnutkom Uredbe Komisije
(2006/C 172/04)
Zainteresirane strani lahko pošljejo svoje pripombe v roku enega meseca od dneva objave tega osnutka
uredbe na naslednji naslov:
Commission européenne
Directorate-General for Competition
Consultation (HT 364)
State-Aid Registry
B-1049 Brussels
Telefaks (32-2) 296 12 42
E-naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Osnutek Uredba Komisije (ES) št. …/…
z dne […]
o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede obdobja uporabe
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (1)
in zlasti točk (a)(i), (ii), (iv) in (b) člena 1(1) Uredbe,
po objavi osnutka te uredbe (2),
po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,
ob upoštevanju naslednjega:
1.

Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja (3), Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12.
januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika
podjetja (4) in Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči
za usposabljanje (5) bodo prenehale veljati 31. decembra 2006. Komisija je v svojem Akcijskem
načrtu državnih pomoči (6) predlagala združitev teh uredb v eno samo uredbo o skupinski izjemi in
po možnosti dopolnitev z drugimi področji, navedenimi v členu 1 in členu 2 Uredbe (ES) 994/98.

2.

Vsebina prihodnje uredbe o skupinski izjemi je odvisna zlasti od izidov javnih posvetovanj, sproženih v okviru Akcijskega načrta državnih pomoči in Dokumenta Komisije o posvetovanju o državni
pomoči za inovacije (7). Razprave s predstavniki držav članic so prav tako potrebne, da se določijo
vrste pomoči, ki se lahko štejejo za združljive s Pogodbo. Za nadaljevanje trenutnih posvetovanj in
analize njihovih izidov je primerno podaljšati veljavnost uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001,
(ES) št. 68/2001 do konca leta 2007.

(1)
(2)
(3)
(4)

UL L 142, 14.5.1998, str. 1.
UL …
UL L 337, 13.12.2002, str. 3.
UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str.
22).
5
( ) UL L 10, 13.1.2001, str. 20. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 363/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str.
20).
(6) COM(2005) 107 konč.
(7) COM(2005) 436 konč.
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3.

Uredbe (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 68/2001 in (ES) št. 70/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

4.

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za državne pomoči —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
V členu 8(1) Uredbe (ES) št. 68/2001 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:
„Uporablja se do 31. decembra 2007.“
Člen 2
V členu 10(1) Uredbe (ES) št. 70/2001 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:
„Uporablja se do 31. decembra 2007.“
Člen 3
V členu 11(1) Uredbe (ES) št. 2204/2002 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:
„Uporablja se do 31. decembra 2007.“
Člen 4
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, […]
Za Komisijo
[…]
Član Komisije

