
OPRAVY

Oprava sdělení Komise – Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu 
hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině 

(Úřední věstník Evropské unie C 131 I ze dne 24. března 2022) 

(2022/C 142/10)

Strana 9, první odstavec bodu 42 má být následující:

„42. Odchylně od bodu 41 písm. a) se na podporu poskytnutou podnikům v prvovýrobě zemědělských produktů (1), 
odvětví rybolovu a akvakultury (2) kromě podmínek uvedených v bodě 41 písm. b)) až d)) vztahují tyto zvláštní 
podmínky:“.

Strana 10, text bodu 43 má být následující:

„43. Pokud je podnik činný v několika odvětvích, pro něž platí různé maximální částky podle bodů 41 písm. a) a 42 písm. 
a), dotčený členský stát musí zajistí vhodnými způsoby, jako je např. oddělené účetnictví, aby byl u každé z těchto 
činností dodržen příslušný strop a aby nebyla překročena celková maximální částka 400 000 EUR na podnik. Pokud 
je podnik činný v odvětvích, na něž se vztahuje bod 42 písm. a), neměla by být překročena celková maximální částka 
35 000 EUR na podnik.“.

(1) Podle definice v čl. 2 bodě 5 nařízení Komise (ES) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1).

(2) Podle definice v čl. 2 bodě 1 nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45).
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