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Određene kategorije horizontalnih usluga državne potpore i javnog 

željezničkog i cestovnog prijevoza putnika * 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 2. srpnja 2013. o prijedlogu Uredbe 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. 

Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih 

potpora i Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 

2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika (COM(2012)0730 – 

C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE)) 

 

(Savjetovanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2012)0730), 

– uzimajući u obzir članak 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg 

se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7-0005/2013), 

– uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. u kojoj se 

navode određene kategorije potpora usklađene sa zajedničkim tržištem primjenom članaka 

87. i 88. Ugovora, u daljnjem tekstu „Uredba o općim skupnim izuzećima”1 

– uzimajući u obzir članak 55. svojeg Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za 

promet i turizam (A7-0179/2013), 

1. prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama; 

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 

2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio; 

4. traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog 

Komisije; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji. 

 

Amandman  2 

Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 1. 

 

                                                 
1  SL L 214, 9.8.2008., str. 3. 



Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Uredba Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. 

svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. 

Ugovora o osnivanju Europske zajednice 

na određene kategorije horizontalnih 

državnih potpora daje ovlast Komisiji da 

uredbama izjavi da su određene posebne 

kategorije potpora u skladu s unutarnjim 

tržištem te da su izuzete iz obveze prijave 

iz članka 108. stavka 3. Ugovora. 

 

(1) Uredba Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. 

svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. 

Ugovora o osnivanju Europske zajednice 

na određene kategorije horizontalnih 

državnih potpora daje ovlast Komisiji da 

uredbama izjavi da su određene posebne 

kategorije potpora u skladu s unutarnjim 

tržištem te da su izuzete iz obveze prijave 

iz članka 108. stavka 3. Ugovora. Uredba 

(EZ) br. 994/98 navodi te kategorije, dok 

se detalji izuzeća i njihovi ciljevi 

razjašnjeni u odgovarajućim uredbama i 

smjernicama. 

 

Amandman  3 

Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 1.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1.a) Komisija nastoji pronaći pravu 

ravnotežu između usredotočavanja svojih 

napora na slučajeve sa značajnim 

učinkom na unutarnje tržište kroz 

izuzimanje određenih posebnih kategorija 

potpora iz obveze prijave, i istovremenog 

sprečavanja isključivanja prevelikog broja 

usluga iz nadzora državnih potpora.  

Amandman  1 

Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 1.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1b) Potrebno je uzeti u obzir posebno 

izvješće Europskog revizorskog suda br. 

15/2011 pod nazivom „Osiguravaju li 

postupci Komisije učinkovito upravljanje 

nadzorom državnih potpora” 
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Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 3. 

 



Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) Uredba (EZ) br. 994/98 daje ovlast 

Komisiji da izuzme potpore za istraživanje 

i razvoj, ali ne i za inovacije. Inovacije su 

od tada postale prioritet politike Unije u 

kontekstu „Unije inovacija”, jedne od 

vodećih inicijativa strategije Europa 2020. 

Osim toga, mnoge mjere potpora 

inovacijama su relativno male i ne 

narušavaju u znatnijoj mjeri tržišno 

natjecanje. 

(3) Uredba (EZ) br. 994/98 daje ovlast 

Komisiji da izuzme potpore za istraživanje 

i razvoj, ali ne i za inovacije. Inovacije, 

uključujući socijalne inovacije, su od tada 

postale prioritet politike Unije u kontekstu 

„Unije inovacija”, jedne od vodećih 

inicijativa strategije Europa 2020. Osim 

toga, mnoge mjere potpora inovacijama su 

relativno male i ne narušavaju u znatnijoj 

mjeri tržišno natjecanje, posebno ako su u 

skladu s vodećim inicijativama strategije 

Europa 2020. i novim okvirnim 

programom za istraživanje i inovacije, 

Obzor 2020. U novoj uredbi o općem 

skupnom izuzeću bit će navedeni uvjeti i 

vrste potpora za koje se može dobiti 

izuzeće. 

Amandman  23 

Prijedlog UredbeUvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Mjere javne potpore za amaterske 

sportove koje predstavljaju državnu 

potporu obično imaju ograničen učinak na 

trgovinu unutar Unije i ne stvaraju ozbiljne 

smetnje u tržišnom natjecanju. Dodijeljeni 

iznosi obično su također ograničeni. Na 

temelju stečenog iskustva za potporu za 

amaterske sportove mogu se utvrditi jasni 

uvjeti usklađenosti kako bi se spriječile 

veće smetnje u tržišnom natjecanju. 

(9) Amaterski sportovi u pravilu se ne 

mogu smatrati gospodarskom aktivnošću. 

Ako, iznimno, amaterski sportovi 

uključuju gospodarske aktivnosti i mjere 

javne potpore predstavljaju državnu 

potporu, suštinski imaju ograničene učinke 

na trgovinu unutar Unije i ne stvaraju 

smetnje u tržišnom natjecanju. Dodijeljeni 

iznosi obično su također ograničeni. Na 

temelju stečenog iskustva za potporu za 

amaterske sportove mogu se utvrditi jasni 

uvjeti usklađenosti kako bi se spriječile 

veće smetnje u tržišnom natjecanju ako 

takvi sportovi, iznimno, uključuju 

gospodarske aktivnosti. Novom općom 

uredbom o skupnom izuzeću trebalo bi 

razjasniti smatra li se da je državna 

potpora usmjerena izravno prema 

sportskim udruženjima za njihove 

aktivnosti ili prema sportskim 

infrastrukturnim projektima, i to dvoje 

razlikovati. 
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Prijedlog Uredbe 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9.a) S obzirom na velik društveni značaj 

sporta, poticanje razvoja mladih u 

profesionalnim klubovima i sudska 

praksa Suda pravde Europske unije 

priznaje kao legitiman cilj. Politikom 

državnih potpora Unije stoga treba stvoriti 

jasan okvir u kojemu države članice mogu 

promovirati te ciljeve i u tu svrhu poticati 

sportske organizacije. 

Amandman  6 

Prijedlog Uredbe Vijeća 

Uvodna izjava 10. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) U skladu s iskustvom Komisije, na 

području potpora za zračni i pomorski 

prijevoz, potpore socijalne prirode 

stanovnicima udaljenih regija ne 

narušavaju u znatnijoj mjeri tržišno 

natjecanje te se mogu utvrditi jasni uvjeti 

usklađenosti, pod uvjetom da se dodjeljuju 

bez diskriminacije prijevoznika. 

briše se 

 

Amandman  7 

Prijedlog Uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) Na području potpora za željeznički i 

cestovni prijevoz te prijevoz unutarnjim 

plovnim putovima, članak 93. Ugovora 

navodi da su potpore koje zadovoljavaju 

potrebe koordinacije prijevoza ili 

predstavljaju povrat sredstava za 

ispunjavanje određenih obveza svojstvenih 

pojmu javne usluge u skladu s Ugovorima. 

Članak 9. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 

Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 

listopada 2007. o uslugama javnog 

željezničkog i cestovnog prijevoza putnika 

(11) Na području potpora za željeznički i 

cestovni prijevoz te prijevoz unutarnjim 

plovnim putovima, članak 93. Ugovora 

navodi da su potpore koje zadovoljavaju 

potrebe koordinacije prijevoza ili 

predstavljaju povrat sredstava za 

ispunjavanje određenih obveza svojstvenih 

pojmu javne usluge u skladu s Ugovorima. 



trenutno iz obveze prethodne prijave 

utvrđene člankom 108. stavkom 3. 

Ugovora izuzima naknade za obavljanje 

usluga javnog prijevoza putnika ili za 

poštovanje tarifnih obaveza koje su 

utvrđene općim pravilima i plaćaju se u 

skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007. 

Radi usklađivanja pristupa uredbama o 

skupnom izuzeću u području državnih 

potpora i u skladu s postupcima 

predviđenima člankom 108. stavkom 4. i 

člankom 109. Ugovora, potpore za 

koordinaciju prijevoza ili povrat sredstava 

za ispunjavanje određenih obveza 

svojstvenih pojmu javne usluge kako je 

navedeno u članku 93. Ugovora trebale bi 

pripadati području primjene Uredbe (EZ) 

br. 994/98. Članak 9. Uredbe (EZ) br. 

1370/2007 stoga bi se trebao brisati s 

učinkom od šest mjeseci nakon stupanja 

na snagu uredbe o ovoj kategoriji 

državnih potpora, koju usvoji Komisija 
 

 

Amandman  8 

Prijedlog Uredbe Vijeća 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Na području potpora za širokopojasnu 

tehnologiju Komisija je tijekom prethodnih 

godina stekla široko iskustvo i razvila 

smjernice. S obzirom na iskustvo Komisije, 

potpore određenim vrstama infrastrukture 

za širokopojasnu tehnologiju ne narušavaju 

u znatnijoj mjeri tržišno natjecanje i mogle 

bi dobiti skupno izuzeće, pod uvjetom da 

su zadovoljeni uvjeti usklađenosti. Ovo 

vrijedi u slučaju potpora za osnovni 

širokopojasni pristup u regijama u kojima 

širokopojasna infrastruktura ne postoji i 

najvjerojatnije se neće razviti u bližoj 

budućnosti („bijela” područja), kao i u 

slučaju pojedinačnih malih mjera potpore 

za mreže s pristupom sljedeće generacije 

vrlo velike brzine u područjima u kojima 

infrastruktura za taj pristup ne postoji i 

najvjerojatnije se neće razviti u bližoj 

(12) Na području potpora za širokopojasnu 

tehnologiju Komisija je tijekom prethodnih 

godina stekla široko iskustvo i razvila 

smjernice. S obzirom na iskustvo Komisije, 

potpore određenim vrstama infrastrukture 

za širokopojasnu tehnologiju ne narušavaju 

u znatnijoj mjeri tržišno natjecanje i mogle 

bi dobiti skupno izuzeće, pod uvjetom da 

su zadovoljeni uvjeti usklađenosti. Ovo 

vrijedi u slučaju potpora za osnovni 

širokopojasni pristup u regijama u kojima 

širokopojasna infrastruktura ne postoji i 

najvjerojatnije se neće razviti u bližoj 

budućnosti („bijela” područja), kao i u 

slučaju pojedinačnih malih mjera potpore 

za mreže s pristupom sljedeće generacije 

vrlo velike brzine u područjima u kojima 

infrastruktura za taj pristup ne postoji i 

najvjerojatnije se neće razviti u bližoj 



budućnosti. Također vrijedi za potpore 

građevinskim radovima povezanima sa 

širokopojasnom tehnologijom i pasivnoj 

infrastrukturi za širokopojasnu tehnologiju, 

gdje je Komisija stekla znatno iskustvo te 

se mogu utvrditi jasni uvjeti usklađenosti.  

 

budućnosti. Također vrijedi za potpore 

građevinskim radovima povezanima sa 

širokopojasnom tehnologijom i pasivnoj 

infrastrukturi za širokopojasnu tehnologiju, 

gdje je Komisija stekla znatno iskustvo te 

se mogu utvrditi jasni uvjeti usklađenosti. 

Skupno izuzeće za građevinske radove i 

širokopojasnu infrastrukturu trebalo bi 

poduprijeti ulaganja, posebno u ruralna 

područja i udaljene regije. Slobodni 

tržišni  pristup radu infrastrukture trebalo 

bi biti zajamčen kao uvjet za dobivanje 

skupnog izuzeća. 
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Prijedlog Uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Stoga bi područje primjene Uredbe 

(EZ) br. 994/98 trebalo biti prošireno tako 

da uključuje te kategorije potpora. 

(13) Stoga bi područje primjene Uredbe 

(EZ) br. 994/98 trebalo biti prošireno tako 

da uključuje gore navedene kategorije 

potpora. 
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Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 14. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Uredba (EZ) br. 994/98 zahtijeva da 

su pragovi za svaku kategoriju potpore za 

koju Komisija donese uredbu o skupnom 

izuzeću izraženi bilo u obliku intenziteta 

potpore u odnosu na skup opravdanih 

troškova, bilo u obliku najviših iznosa 

potpore. Ovim uvjetom otežano je skupno 

izuzeće određenih vrsta mjera koje 

uključuju državne potpore i koje se, zbog 

posebnog načina na koji su oblikovane, ne 

mogu izraziti u obliku intenziteta potpore 

ili najviših iznosa potpore, kao što su 

instrumenti financijskog inženjeringa ili 

određeni oblici mjera čiji je cilj poticanje 

ulaganja u rizični kapital.  To ponajprije 

uzrokuje činjenica da tako kompleksne 

(14) Uredba (EZ) br. 994/98 zahtijeva da 

su pragovi za svaku kategoriju potpore za 

koju Komisija donese uredbu o skupnom 

izuzeću izraženi bilo u obliku intenziteta 

potpore u odnosu na skup opravdanih 

troškova, bilo u obliku najviših iznosa 

potpore. Ovim uvjetom otežano je skupno 

izuzeće određenih vrsta mjera koje 

uključuju državne potpore i koje se, zbog 

posebnog načina na koji su oblikovane, ne 

mogu izraziti u obliku intenziteta potpore 

ili najviših iznosa potpore, kao što su 

instrumenti financijskog inženjeringa ili 

određeni oblici mjera čiji je cilj poticanje 

ulaganja u rizični kapital.  To ponajprije 

uzrokuje činjenica da tako kompleksne 



mjere mogu uključivati potpore na 

različitim razinama (izravni korisnici, 

posredni korisnici, neizravni korisnici). S 

obzirom na sve veću važnost tih mjera i 

njihov doprinos ostvarenju ciljeva Unije, 

trebala bi postojati veća fleksibilnost u 

izuzimanju tih mjera. Stoga bi trebalo biti 

moguće utvrditi pragove u obliku najviše 

razine državne pomoći, bez obzira na to 

radi li se o državnoj potpori ili ne. 

mjere mogu uključivati potpore na 

različitim razinama (izravni korisnici, 

posredni korisnici, neizravni korisnici). S 

obzirom na sve veću važnost tih mjera i 

njihov doprinos ostvarenju ciljeva Unije, 

trebala bi postojati veća fleksibilnost u 

izuzimanju tih mjera. Stoga bi trebalo biti 

moguće utvrditi pragove u obliku najviše 

razine državnih potpora; 
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Prijedlog Uredbe 

Uvodna izjava 15.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (15a) Kako bi se osigurali jednaki uvjeti u 

skladu s načelima unutarnjeg tržišta, 

mehanizmi državne potpore trebali bi 

jamčiti otvoren i jednak pristup državnim 

potporama za sve relevantne sudionike na 

tržištu, posebno korištenjem mehanizama 

ili sustava potpore, umjesto pojedinačne 

potpore. 
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Prijedlog Uredbe  

Uvodna izjava 15.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (15b) Učinkovita zajamčenost jednakih 

uvjeta također zahtijeva cjelovitu i 

transparentnu primjenu nacionalnog 

zakonodavstva i zakonodavstva Unije na 

području javne nabave. Stoga bi 

nacionalne vlasti trebale poštovati 

mjerodavna pravila javne nabave prilikom 

oblikovanja mehanizama državnih 

potpora ili dodjeljivanja državnih potpora 

za koje vrijedi izuzeće na osnovi ove 

Uredbe. 
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Prijedlog Uredbe  



Uvodna izjava 15.c (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (15c) Pravna osnova ove Uredbe, članak 

109. UFEU-a, predviđa samo savjetovanje 

s Europskim parlamentom, a ne redovni 

zakonodavni postupak, koji se od stupanja 

na snagu Ugovora iz Lisabona 

primjenjuje na druga područja integracije 

tržišta i uređenja gospodarstva. Ovaj 

demokratski deficit nije dopustiv u slučaju 

prijedloga koji se tiču načina na koje 

Komisija nadgleda odluke i akte 

nacionalnih ili lokalnih izabranih tijela. 

Taj bi deficit trebalo popraviti u mogućoj 

budućoj izmjeni Ugovora. U Komunikaciji 

Komisije od 28. studenog 2012. pod 

naslovom „Za dublju i pravu Ekonomsku 

i monetarnu unij”u predviđeni su 

prijedlozi izmjene Ugovora do 2014. Taj bi 

prijedlog između ostalog trebao 

uključivati posebni prijedlog o izmjeni 

članka 109. UFEU-a s ciljem usvajanja 

uredbi iz tog članka u skladu s redovnim 

zakonodavnim postupkom. 

 

Amandman  14 

Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 1. – stavak 1. – točka (c) – točka ii. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(ii) istraživanja, razvoja i inovacija; (ii) istraživanja, razvoja i inovacija, 

posebno u skladu s vodećim inicijativama 

strategije Europa 2020. i ciljevima politike 

Obzor 2020. 
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Prijedlog Uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 1. – stavak 1. – točka (d) – podtočka iii. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 



(iii) zaštite okoliša; (iii) zaštite okoliša, posebno u skladu s 

vodećim inicijativama strategije Europa 

2020. i ciljevima politike Obzor 2020.; 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 1. – stavak 1. – točka (b) – podtočka v.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (va) promicanje turizma, posebno u 

skladu s ciljevima politike turizma Unije; 
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Prijedlog Uredbe 

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 1. – stavak 1. – točka (a) – točka x 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(x) amaterski sportovi; (x) amaterski sportovi i razvoj mladih u 

sportu; 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98  

Članak 1. – stavak 1. – točka (a) – podtočka xi. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(xi) stanovnici udaljenih regija za 

prijevoz, kada su te potpore socijalne 

prirode i dodjeljuju se bez diskriminacije 

prijevoznika; 

brisan 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 1. 

Uredba (EZ) br. 994/98  

Članak 1. – stavak 1. – točka (a) – podtočka xii. 



 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(xii) koordinacija prijevoza ili povrat 

sredstava za ispunjavanje određenih 

obveza svojstvenih pojmu javne usluge u 

skladu s člankom 93. Ugovora; 

brisan 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 2. 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 3. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U vezi s provedbom sustava potpora ili 

dodjelom pojedinačnih potpora odobrenih 

izvan bilo kakvog sustava, a koje su 

izuzete na temelju takvih uredbi, države 

članice su, radi objavljivanja na 

internetskoj stranici Komisije, Komisiji 

dužne dostaviti sažetke s informacijama o 

onim sustavima potpore ili onim 

pojedinačnim potporama koje nisu 

uključene u izuzete sustave potpora. 

2. U vezi s provedbom sustava potpora ili 

dodjelom pojedinačnih potpora odobrenih 

izvan bilo kakvog sustava, a koje su 

izuzete na temelju takvih uredbi, države 

članice uzimaju u obzir poštovanje pravila 

javne nabave , strategije Europa 2020. te 

okolišne politike i ciljeva Unije. Države 

članice su, radi objavljivanja na 

internetskoj stranici Komisije, Komisiji 

dužne dostaviti sažetke s informacijama o 

onim sustavima potpore ili onim 

pojedinačnim potporama koje nisu 

uključene u izuzete sustave potpora. 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 2.a (nova) 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 3. – stavak 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2a) Članak 3. stavak 4. zamjenjuje se 

sljedećim: 

 „4. Najmanje jednom godišnje države 

članice Komisiji šalju izvješće o primjeni 

skupnih izuzeća, u skladu s posebnim 

zahtjevima Komisije, po mogućnosti u 

elektroničkom obliku. Komisija 

Europskom parlamentu i svim državama 

članicama omogućuje pristup tim 



izvješćima. Savjetodavni odbor iz članka 

7. jednom godišnje pregledava i 

ocjenjuje ta izvješća.” 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 1. – točka 2.b (nova) 

Uredba (EZ) br. 994/98 

Članak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2b) članak 5. zamjenjuje se sljedećim 

 Članak 5. 

 Izvješće o ocjeni 

 Svake dvije godine Komisija je 

Europskom parlamentu i Vijeću dužna 

podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe. 

U izvješću se posebno navodi široka 

ocjena troškova i koristi skupnih izuzeća 

dodijeljenih u skladu s ovom Uredbom 

kao i ocjena njenog doprinosa ukupnim 

vodećim inicijativama strategije Europa 

2020. i ciljevima politike Obzor 2020. 

Nacrt ovog izvješća Komisija podnosi na 

razmatranje Savjetodavnom odboru iz 

članka 7. Komisija svake godine 

Europskom parlamentu i Vijeću podnosi 

rezultate praćenja provedbe uredbi o 

skupnim izuzećima i na svojoj internetskoj 

stranici objavljuje sažeto izvješće koje 

uključuje jasan pregled razina i vrsta 

neprihvatljivih državnih potpora koje su 

dodijelile države članice u okviru uredbe o 

skupnim izuzećima.” 
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Prijedlog Uredbe  

Članak 2. 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 

Članak 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članak 2. brisan 



Uredba (EZ) br. 1370/2007 mijenja se 

kako slijedi 

 

Članak 9. briše se s učinkom od šest 

mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe 

Komisije o kategorijama državnih potpora 

iz članka 1. točke (a) podtočke xii. Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 994/98. 

 

 


