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Oznámení Komise, 

kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a 

lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, pokud jde o dobu jejich 

použití 

(Text s významem pro EHP) 

 



 

 

Oznámení Komise, 

kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a 

lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, pokud jde o dobu jejich 

použití 

(Text s významem pro EHP) 

Souvislosti 

1. Podle bodu 737 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a 

lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
1
 (dále jen „pokyny“) jsou 

uvedené pokyny použitelné do 31. prosince 2020. 

 

2. Dne 8. září 2018 Komise zahájila přezkum pokynů s cílem nahradit je novými pokyny na 

období 2021 až 2027. Podoba budoucích pokynů bude do značné míry záviset na 

budoucích pravidlech použitelných pro podporu rozvoje venkova podle navrhovaného 

nařízení o strategických plánech, které mají členské státy vypracovat v rámci společné 

zemědělské politiky (SZP)
2
. Legislativní postup pro přijetí uvedeného nařízení však stále 

probíhá a základní právní akt a následná pravidla v přenesené pravomoci a prováděcí 

pravidla nebudou přijata včas pro provedení nových právních předpisů od 1. ledna 2021. 

Evropský parlament a Rada proto přijaly nařízení [.../...]
3
, kterým se stanoví některá 

přechodná opatření k zajištění kontinuity podpory poskytované v rámci SZP za podmínek 

stávajícího právního rámce na období po 31. prosinci 2020 do 31. prosince 2021. Vstup 

nových právních předpisů v oblasti SZP a revidovaných pravidel státní podpory v platnost 

by měl probíhat souběžně, a proto je vhodné prodloužit dobu použitelnosti uvedených 

pokynů do 31. prosince 2021. 

 

Změna 

 

3. První věta bodu 737 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a 

lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 se nahrazuje tímto: 

„Tyto pokyny se použijí do 31. prosince 2021.“ 

                                                           
1
 Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 

2
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež 

mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) 

a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro 

rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM/2018/392 final). 
3
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne […], kterým se stanoví přechodná ustanovení o 

podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského 

záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 

1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, 

(EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 (Úř. věst. L [ …]). 


