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PŘÍLOHA 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/.. 

ze dne XXX 

o změně nařízení (EU) č. 717/2014, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a maximální 

kumulativní výši podpory de minimis 

 

PŘEDLOHA  

 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy, 

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 

108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory1, a 

zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení, 

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 29. dubna 2019 zahájila Komise hodnocení výkonnosti odvětvových nástrojů 

použitelných pro státní podporu v odvětví rybolovu a akvakultury od jejich přijetí v 

letech 2014–2015, včetně nařízení (EU) č. 717/2014, s cílem tyto nástroje pro období 

2023–2027 změnit nebo zrušit. Předběžné výsledky tohoto hodnocení ukázaly, že 

nařízení (EU) č. 717/2014 zůstává relevantním, účinným a účelným nástrojem, 

zejména umožňujícím členským státům rychle řešit krátkodobé negativní dopady 

vyplývající z neočekávaných událostí, které by mohly ohrozit hospodářskou 

výkonnost životaschopných subjektů a ohrozit pracovní místa2. Nařízení (EU) č. 

717/2014 by však mělo být i nadále soudržné a v souladu s ostatními pravidly 

relevantními pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury, 

zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/11393. 

(2) Nařízení Komise (EU) 2020/20084 prodloužilo dobu použitelnosti nařízení (EU) č. 

717/2014 do 31. prosince 2022 s cílem zajistit, aby členské státy mohly i nadále 

poskytovat malé částky podpory až do přijetí nařízení (EU) 2021/1139. 

(3) Maximální kumulativní částky podpory de minimis poskytnuté v jednotlivých 

členských státech podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury za libovolná 

tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 717/2014 

by měly být aktualizovány na základě novějších odvětvových údajů. Maximální 

kumulativní částky by měly vycházet zejména z tříletého průměru ročního obratu 

                                                 
1 Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 [DOSUD NEPŘIJATO] 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje 

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (Úř. věst. L 247, 

13.7.2021, s. 1). 
4 Nařízení Komise (EU) 2020/2008 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, 

(EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014, pokud jde o jejich dobu použitelnosti a další potřebné úpravy 

(Úř. věst. L 414, 9.12.2020, s. 15). 
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činností v oblasti odlovu, zpracování a akvakultury v každém členském státě, 

získaného vyloučením nejvyšších a nejnižších vstupů za pětileté období, tj. roky 

2014–2018.  

(4) Aby se zajistilo, že členské státy mohou i nadále poskytovat malé částky podpory v 

souladu s nařízením (EU) č. 717/2014, a aby byla zajištěna kontinuita a právní jistota, 

je vhodné provést řadu úprav nařízení (EU) č. 717/2014, jak je uvedeno v článku 1 

tohoto aktu, zohlednit právní a hospodářský vývoj v odvětví rybolovu a akvakultury a 

prodloužit dobu jeho použitelnosti do 31. prosince 2027.  

(5) Nařízení (EU) č. 717/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, 

 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1  

Nařízení (EU) č. 717/2014 se mění takto: 

1) V čl. 1 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje tímto: 

„h) podpory dočasného nebo trvalého zastavení rybolovných činností, není-li v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 stanoveno jinak*; 

____________ 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, 

kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení 

(EU) 2017/1004 (Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1).“;   

2) V článku 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Použije se do dne 31. prosince 2027.“; 

3) příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení. 
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Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.  

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 

 Za Komisi 

 předsedkyně  

 Ursula von der Leyen 
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PŘÍLOHA I 

Limit pro členský stát stanovený v čl. 3 odst. 3 

(v EUR) 

Členský stát Maximální kumulovaná výše podpory de minimis poskytnutá 

v jednotlivých členských státech v odvětví rybolovu 

a akvakultury(1) 

Belgie 24 540 750 

Bulharsko 2 172 884 

Česko 3 842 769 

Dánsko 81 833 109 

Německo 77 196 702 

Estonsko 4 243 567 

Irsko 26 601 846 

Řecko 28 923 364 

Španělsko 217 119 657 

Francie 181 019 480 

Chorvatsko 8 681 955 

Itálie 118 166 895 

Kypr 998 928 

Lotyšsko 5 513 209 

Litva 16 035 859 

Lucembursko 0 

Maďarsko 1 259 151 

Malta 3 474 898 

Nizozemsko 37 118 541 

Rakousko 2 986 023 

Polsko 72 434 934 

Portugalsko 43 197 046 

Rumunsko 4 237 681 
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Slovinsko 540 764 

Slovensko 2 071 578 

Finsko 12 384 203 

Švédsko 20 537 179 

Spojené království s 

ohledem na Severní Irsko  

4 377 695 

(1)  Maximální kumulativní částky podpory de minimis vycházejí z tříletého průměru ročního 

obratu činností v oblasti odlovu, zpracování a akvakultury v každém členském státě, 

získaného vyloučením nejvyšších a nejnižších vstupů za pětileté období, tj. roky 2014–2018. 

 


