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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 736/2008
z dne 22. julija 2008
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(3)

Komisija je uporabila člena 87 in 88 Pogodbe v številnih
odločitvah v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribi
ških proizvodov, ter svojo politiko nedavno tudi oprede
lila v Smernicah za pregled državnih pomoči za ribištvo
in ribogojstvo (5) (v nadaljevanju „Smernice za ribištvo“).
Glede na znatne izkušnje Komisije v zvezi z uporabo
navedenih členov za mala in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških
proizvodov, je ustrezno, da Komisija za zagotovitev učin
kovitega nadzora in poenostavitve uprave, ne da bi s tem
oslabila svoje spremljanje, uporabi pristojnosti, ki so ji
bile določene z Uredbo (ES) št. 994/98, tudi za mala
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
predelavo in trženjem ribiških proizvodov, če je dolo
čeno, da se člen 89 Pogodbe uporablja za takšne proiz
vode.

(4)

Združljivost državnih pomoči v ribiškem sektorju Komi
sija oceni na podlagi ciljev konkurenčne in skupne ribiške
politike (SRP).

(5)

Ta uredba mora zajeti vrste pomoči, ki so dodeljene v
ribiškem sektorju in jih je Komisija sistematično odobrila
za več let. Te pomoči od Komisije ne zahtevajo ocene o
združljivosti s skupnim trgom za vsak posamezen
primer, če ustrezajo pogojem iz Uredbe Sveta (ES) št.
1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (6) ter Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z
dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem
skladu za ribištvo (7) in nekaterim drugim pogojem.
Čeprav velja Uredba (ES) št. 1198/2006 šele od
4. septembra 2006, je Komisija na podlagi obstoječih
Smernic za ribištvo dobila dovolj izkušenj v zvezi z
uporabo podobnih pogojev za zadevno vrsto ukrepov,
da je ugotovila, da so pogoji navedene uredbe dovolj
natančni in ni potrebna ocena za vsak posamezen
primer.

(6)

Ta uredba ne sme posegati v možnost, da države članice
prijavijo pomoči malim in srednje velikim podjetjem za
proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov.
Komisija mora oceniti te priglasitve ob upoštevanju te
uredbe in na podlagi Smernic za ribištvo.

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 nekatere kategorije horizontalnih
državnih pomoči (1) in zlasti člena 1(1)(a)(i) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 994/98 pooblašča Komisijo, da v skladu s
členom 87 Pogodbe pod določenimi pogoji razglasi, da je
pomoč malim in srednje velikim podjetjem („MSP“)
skladna s skupnim trgom in zanjo ne velja zahteva za
uradno priglasitev iz člena 88(3) Pogodbe.

(2)

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 (3) se ne uporablja za
dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trže
njem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva
iz Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra
1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in
proizvode iz ribogojstva (4).

(1) UL L 142, 14.5.1998, str. 1.
(2) UL C 248, 23.10.2007, str. 13.
(3) UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spreme
njena z Uredbo (ES) št. 1976/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 85).
(4) UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spreme
njena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).

(5) UL C 229, 14.9.2004, str. 5.
(6) UL L 223, 15.8.2006, str. 1.
(7) UL L 120, 10.5.2007, str. 1.
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(7)

Za pomoč, ki jo države članice nameravajo dodeliti v
ribiškem sektorju, vendar ne sodi v področje uporabe
te uredbe ali drugih uredb, sprejetih v skladu s členom
1 Uredbe (ES) št. 994/98, še naprej velja obveznost
priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Takšna pomoč se
bo ocenila ob upoštevanju te uredbe in Smernic za ribi
štvo.

(8)

Ta uredba mora izvzeti vse pomoči, ki ustrezajo vsem
zahtevam, ki jih določa, ter vse sheme pomoči, če vsaka
pomoč, ki bi se jo lahko dodelilo po takšnih shemah,
ustreza vsem zahtevam te uredbe. Individualna pomoč, ki
se dodeli v skladu s shemo pomoči, in ad hoc pomoč se
morata izrecno sklicevati na to uredbo.

(9)

V interesu skladnosti z ukrepi pomoči, ki jih financira
Skupnost, morajo biti zgornje meje pomoči, ki jih zajema
ta uredba, enake tistim, določenim za enako vrsto
pomoči v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1198/2006.

(10)

Bistveno je, da se nobena pomoč ne dodeli v okoliščinah,
kjer zakonodaja Skupnosti in zlasti pravila skupne ribiške
politike niso upoštevana. Zato lahko država članica
dodeli pomoč v ribiškem sektorju le, če so financirani
ukrepi in njihovi učinki usklajeni z zakonodajo Skup
nosti. Pred dodelitvijo kakršne koli pomoči morajo
države članice zagotoviti, da upravičenci do državnih
pomoči upoštevajo pravila skupne ribiške politike.

(11)

Za zagotovitev, da je pomoč sorazmerna in omejena na
potrebni znesek, bi bilo treba, kadar koli je to mogoče,
pragove pomoči izraziti v obliki intenzivnosti pomoči
glede na celotni znesek upravičenih stroškov. Za izračun
intenzivnosti pomoči je treba pomoč, ki je plačljiva v več
obrokih, diskontirati na vrednost, ki jo ima pomoč ob
dodelitvi. Obrestna mera, ki se uporabi pri diskontiranju
in za izračun zneska pomoči, ki ni v obliki subvencije,
mora biti referenčna mera, veljavna ob dodelitvi subven
cije, kakor je določeno v Sporočilu Komisije o spre
membi metode določanja referenčnih obrestnih mer in
diskontnih stopenj (1).

(12)

Ob upoštevanju potrebe po doseganju primernega ravno
težja med čim večjim zmanjšanjem izkrivljanja konku
rence v sektorju, ki prejema pomoč, in cilji te uredbe,
ta ne sme izvzeti posameznih subvencij, ki presegajo
določeni največji znesek, ne glede na to, ali so bile izve
dene v okviru sheme pomoči, izvzete v skladu s to
uredbo.

(1) UL C 14, 19.1.2008, str. 6.
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(13)

Ta uredba se ne sme uporabljati za dejavnosti, povezane
z izvozom, ali pomoč, ki daje prednost domačim proiz
vodom pred uvoženimi. Uporabljati se ne sme zlasti za
pomoč v zvezi s financiranjem vzpostavitve in delovanja
distribucijskega omrežja v drugih državah. Pomoč za
stroške udeležbe na trgovinskih sejmih ali stroške študij
ali svetovalnih storitev, ki so potrebne za uvedbo novega
ali obstoječega proizvoda na nov trg, običajno ne pred
stavlja izvozne pomoči.

(14)

Pomoč, ki je dodeljena podjetjem v težavah v smislu
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (2), je treba oceniti v
skladu z navedenimi smernicami, da se prepreči, da bi se
jim izogibali. Pomoč takim podjetjem je treba zato
izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Da bi se pri dode
ljevanju pomoči v okviru te uredbe zmanjšala upravna
obremenitev držav članic, je treba poenostaviti oprede
litev, kaj se šteje za podjetje v težavah, v primerjavi z
opredelitvijo iz navedenih smernic. Poleg tega se v tej
uredbi MSP, ki so manj kot tri leta registrirana kot
podjetja, v tem obdobju ne sme obravnavati kot podjetja
v težavah, razen če izpolnjujejo merila iz domače zako
nodaje, da so predmet skupnih postopkov v primeru
insolventnosti. Te poenostavitve ne smejo posegati v
opredelitev teh MSP po navedenih smernicah, kar zadeva
pomoči, ki niso zajete v tej uredbi, za katere še naprej
velja popolna opredelitev iz navedenih smernic.

(15)

Komisija mora zagotoviti, da odobrena pomoč ne spre
meni trgovinskih pogojev na način, ki je v nasprotju s
skupnim interesom. Zato je treba pomoč, dodeljeno
upravičencu, ki je naslovnik neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločitve Komisije, ki je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom, izključiti s področja uporabe te uredbe.
Tako za vsako ad hoc pomoč, izplačano takemu upravi
čencu, in vsako shemo pomoči, ki ne vsebuje določbe, na
podlagi katere so taki upravičenci izrecno izključeni, še
naprej velja obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.
Ta določba ne vpliva na upravičena pričakovanja upravi
čencev shem pomoči, ki niso naslovniki neporavnanega
naloga za izterjavo.

(16)

Da se odpravijo razlike, ki bi lahko povzročile izkrivljanje
konkurence, in da bi se olajšalo usklajevanje med različ
nimi pobudami Skupnosti in nacionalnimi pobudami v
zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji, mora biti
opredelitev „malih in srednje velikih podjetij“ v tej uredbi
enaka tisti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001.

(2) UL C 244, 1.10.2004, str. 2.
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(17)

(18)
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Da se zagotovijo preglednost, enako obravnavanje in
učinkovito spremljanje, je treba to uredbo uporabljati le
za pomoč, ki je pregledna. Pregledna pomoč je pomoč,
za katero je mogoče vnaprej brez ocene tveganja
natančno izračunati bruto ekvivalent subvencije. Zlasti
pomoč v obliki posojil je treba šteti za pregledno,
kadar se bruto ekvivalent subvencije izračuna na podlagi
referenčne mere, določene v Sporočilu Komisije o spre
membi metode določanja referenčnih obrestnih mer in
diskontnih stopenj (1). Pomoč v obliki davčnih ukrepov je
treba šteti za pregledno, kadar ukrep določi omejitev, ki
zagotavlja, da se ne preseže veljaven prag.

Pomoč v obliki garancijskih shem je treba šteti za
pregledno, potem ko se po priglasitvi Komisiji odobri
metodologija za izračun bruto ekvivalenta subvencije.
Komisija bo proučila take priglasitve na podlagi svojega
obvestila o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za
državno pomoč v obliki garancij (2). Pomoč v obliki
garancijskih shem je treba šteti za pregledno, kadar je
upravičenec MSP in se bruto ekvivalent subvencije izra
čuna na podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v
oddelkih 3.3 in 3.5 navedenega obvestila.

(19)

Glede na težave pri izračunu ekvivalenta subvencije v
obliki vračljivih predplačil taka pomoč ne bi smela biti
vključena v to uredbo, razen če je skupni znesek vrač
ljivih predplačil nižji od individualnega veljavnega praga
za priglasitev in najvišje intenzivnosti pomoči, ki sta
predvidena s to uredbo.

(20)

Ob upoštevanju člena 87(3)(c) Pogodbe pomoč navadno
ne bi smela samo nenehno ali periodično zniževati stro
škov poslovanja, ki bi jih upravičenec običajno moral
kriti, in bi morala biti sorazmerna z ovirami, ki jih je
treba premagati, da bi se zagotovile socialno-ekonomske
ugodnosti, ki naj bi bile v interesu Skupnosti. Ukrepi
državnih pomoči, katerih cilj je samo izboljšanje finanč
nega stanja proizvajalcev, vendar nikakor ne prispevajo k
razvoju sektorja, in zlasti pomoč, ki je dodeljena samo na
podlagi cene, količine, enote proizvodnje ali enote načina
proizvodnje, se štejejo za pomoč za tekoče poslovanje, ki
ni združljiva s skupnim trgom. Poleg tega lahko te
pomoči vplivajo tudi na mehanizme skupnih ureditev
trgov. Zato je primerno omejiti področje uporabe te
uredbe na pomoč za naložbe in pomoč za nekatere soci
alno-ekonomske ukrepe.

(1) UL C 14, 19.1.2008, str. 6.
(2) UL C 155, 20.6.2008, str. 10.
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(21)

Za zagotovitev, da je pomoč nujna in da deluje kot
spodbuda za razvoj nekaterih dejavnosti, se ta uredba
ne sme uporabljati za pomoč za dejavnosti, ki bi jih
upravičenec že izvajal izključno pod tržnimi pogoji. Za
tako pobudo bi bilo treba upoštevati, da obstaja, ko
upravičenec predloži zahtevek državi članici, preden se
začnejo izvajati dejavnosti, povezane z uresničevanjem
projekta ali dejavnosti, ki prejemajo pomoč.

(22)

Da se ugotovi, ali so upoštevani posamezni pragi prigla
sitve in največja intenzivnost pomoči iz te uredbe, je
treba upoštevati skupni znesek javne podpore za dejav
nost ali projekt, za katerega je dodeljena pomoč, ne glede
na to, ali je ta pomoč financirana iz lokalnih, regionalnih,
nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

(23)

Ta uredba mora zajeti naslednjo pomoč: pomoč za stalno
in začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti, pomoč za
financiranje socialno-ekonomskih ukrepov, pomoč za
produktivne naložbe v ribogojstvu, pomoč za vodno
okoljske ukrepe v ribogojstvu, pomoč za ukrepe v
zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali, pomoč za
ribolov v celinskih vodah, pomoč za predelavo in trženje
proizvodov ribištva in ribogojstva, pomoč za ukrepe v
skupnem interesu, ki se izvajajo z dejavnim sodelovanjem
izvajalcev ali organizacij, delujočih v imenu proizvajalcev
ali drugih organizacij, katere priznavajo države članice,
pomoč za ukrepe v skupnem interesu, ki varujejo in
razvijajo vodne živalske in rastlinske vrste ter prispevajo
k bogatenju vodnega okolja, pomoč za naložbe v javna
ali zasebna ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in
ribiška zavetja, pomoč za ukrepe v skupnem interesu
za izvajanje politike izboljševanja kakovosti in vrednosti,
razvoj novih trgov ali oglaševalske kampanje za proiz
vode ribištva in ribogojstva, pomoč za pilotne projekte,
pomoč za predelavo ribiških plovil, ki bodo prerazpore
jene, ter pomoč za tehnično pomoč.

(24)

Kadar se davčne oprostitve, določene v členu 14 Direk
tive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o
prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev ener
gentov in električne energije (3), uporabljajo enako za
celotni ribiški sektor, Komisija meni, da lahko prispevajo
k razvoju sektorja in služijo skupnemu interesu. Ta
izvzetja države članice uporabljajo enako, izkušnje pri
uporabi teh ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št.
1595/2004 pa kažejo, da ukrepi ne vplivajo škodljivo
na trgovinske pogoje in pomagajo pri doseganju ciljev
skupne ribiške politike z zagotavljanjem pogojev za traj
nostni gospodarski in socialni razvoj. Ob upoštevanju

(3) UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004,
str. 100).
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preglednosti ukrepa, pomoči, ki se izračuna na podlagi
dejanske količine goriva, ki ga plovilo porabi, in z vidika
tega, da se ta uredba uporablja samo za MSP, in da je
velika večina ribiških podjetij v Evropski uniji MSP
(večina podjetij, ki koristijo te davčne oprostitve, so
manjša podjetja s samo enim plovilom), Komisija meni,
da taki ukrepi ne bodo čezmerno izkrivljali konkurence
in vplivali na trgovinske pogoje v obsegu, ki bo v
nasprotju s skupnim interesom. Zato je treba take davčne
oprostitve, v kolikor sestavljajo državne pomoči, razgla
siti za združljive s skupnim trgom in izvzeti iz obvez
nosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe ES, pod
pogojem, da so v skladu z navedenimi direktivami in
da se uporabljajo za celotni ribiški sektor. Poleg tega
mora ta uredba pod določenimi pogoji davčne oprostitve
ali znižanja, ki se uporabljajo za ribolov v celinskih
vodah in ribogojniške dejavnosti, ki jih države članice
lahko uvedejo v skladu s členom 15 Direktive
2003/96/ES, prav tako razglasiti za združljive s skupnim
trgom in izvzeti iz obveznosti priglasitve po členu 88(3)
Pogodbe.

(25)

(26)

Da se zagotovi preglednost in učinkovito spremljanje v
skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 994/98, je primerno
uvesti standardno obliko, v kateri morajo države članice
v skladu s to uredbo Komisiji predložiti povzetek
podatkov vedno, ko se izvede shema pomoči ali indivi
dualna pomoč. Komisija bo vsakemu ukrepu pomoči, ki
ji bo sporočen, dodelila identifikacijsko številko. Dejstvo,
da se ta številka dodeli ukrepu pomoči, ne pomeni, da je
Komisija preverila, ali pomoč izpolnjuje pogoje iz te
uredbe. Zato za državo članico ali upravičenca ne
ustvarja upravičenih pričakovanj glede skladnosti ukrepov
pomoči s to uredbo.

Zaradi istih razlogov mora Komisija določiti posebne
zahteve glede oblike in vsebine letnih poročil, ki jih
morajo države članice predložiti Komisiji. Prav tako je
primerno določiti pravila glede evidenc, ki jih morajo
imeti države članice o shemah pomoči in individualni
pomoči, izvzetih po tej uredbi, v skladu z zahtevami iz
člena 15 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne
22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
člena 93 Pogodbe ES (1).
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uredbe. Če države članice o teh ukrepih pomoči ne zago
tovijo informacij v razumnem roku, se lahko to obrav
nava kot znak nespoštovanja pogojev te uredbe. Če
država članica ne zagotovi informacij, ki omogočajo
spremljanje ukrepa pomoči, se lahko Komisija zato
odloči, da je treba prekiniti izvajanje Uredbe ali ustre
znega dela Uredbe za zadevno državo članico in da je
treba vse naknadne ukrepe pomoči, vključno z novimi
ukrepi individualne pomoči, dodeljene na podlagi shem
pomoči, predhodno zajetih v tej uredbi, priglasiti Komisiji
v skladu s členom 88 Pogodbe. Kakor hitro država
članica zagotovi pravilne in popolne informacije, mora
Komisija omogočiti, da se Uredba spet uporablja v celoti.

(28)

Ob upoštevanju datuma izteka veljavnosti Uredbe (ES) št.
1198/2006 in dejstva, da so bili pogoji za dodeljevanje
pomoči na podlagi te uredbe usklajeni s pogoji, ki so bili
določeni za uporabo Evropskega sklada za ribištvo, je
primerno omejiti obdobje uporabe te uredbe na datum
izteka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1198/2006. Če ta
uredba preneha veljati in se ne podaljša, morajo biti
sheme pomoči, ki so že izvzete v skladu s to uredbo,
izvzete še nadaljnjih šest mesecev.

(29)

Primerno je določiti prehodne določbe za priglasitve,
nepotrjene na dan začetka veljavnosti te uredbe, ter
pomoč, ki je bila dodeljena pred začetkom veljavnosti
te uredbe in ni bila priglašena tako, da bi bila kršena
obveznost iz člena 88(3) Pogodbe, in pomoč, ki izpol
njuje pogoje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1595/2004 z
dne 8. septembra 2004 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim
podjetjem za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških
proizvodov (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1
SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Področje uporabe
(27)

Za spremljanje izvajanja te uredbe mora imeti Komisija
tudi možnost, da od držav članic pridobi vse potrebne
informacije o ukrepih, ki se izvajajo v skladu s koristjo te

(1) UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spreme
njena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

1.
Ta uredba se uporablja za pregledno pomoč, dodeljeno
malim in srednje velikim podjetjem („MSP“), ki se ukvarjajo s
proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov.
(2) UL L 291, 14.9.2004, str. 3.
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Ta uredba se ne uporablja za:

(a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine
proizvodov, danih na trg;

(b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom, tj. pomoč, ki je
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavit
vijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo držav;

(c) pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih proizvodov v
breme uvoženih proizvodov;

(d) pomoč, dodeljeno podjetjem v težavah;
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projektom, enemu ali več podjetjem za nedoločen čas
in/ali v nedoločenem znesku;

(c) „individualna pomoč“ pomeni ad hoc pomoč in pomoč, ki je
dodeljena na podlagi sheme pomoči in jo je treba priglasiti;

(d) „ad hoc pomoč“ pomeni individualno pomoč, ki ni dodeljena
na podlagi sheme pomoči;

(e) „intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči, izražen v
odstotkih upravičenih stroškov;

(f) „ribiški proizvod“ pomeni proizvode, ulovljene v morju ali v
celinskih vodah, in proizvode iz ribogojstva, navedene v
členu 1 Uredbe (ES) št. 104/2000;

(e) sheme pomoči, ki izrecno ne izključujejo plačila indivi
dualne pomoči za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega
naloga za izterjavo zaradi predhodne odločitve Komisije, s
katero je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdruž
ljivo s skupnim trgom;

(g) „mala in srednje velika podjetja“ („MSP“) pomenijo mala in
srednje velika podjetja, kot so opredeljena v členu 2(7)
Uredbe Komisije (ES) št. …/2008 z dne 2. julija 2008 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o proglasitvi nekaterih
kategorij pomoči skladnih s skupnim trgom (1);

(f) ad hoc pomoč za podjetje, ki je naslovnik neporavnanega
naloga za izterjavo zaradi predhodne odločitve Komisije, s
katero je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdruž
ljivo s skupnim trgom.

(h) „pregledna pomoč“ pomeni pomoč, za katero je mogoče
vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvi
valent subvencije;

3.
Ta uredba se ne uporablja za pomoč za posamezne
projekte z upravičenimi stroški, ki presegajo 2 milijona EUR,
ali kadar dejanski znesek pomoči za upravičenca presega 1
milijon EUR na leto.

Člen 2

(i) „podjetje v težavah“ pomeni podjetje, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

— v primeru, da gre za podjetje z omejeno odgovornostjo,
v katerem je več kot polovica delniškega kapitala izginila
in v katerem je bila v zadnjih dvanajstih mesecih izgub
ljena več kot četrtina tega kapitala, ali

Opredelitve pojmov
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „pomoč“ pomeni vse ukrepe, ki izpolnjujejo vsa merila iz
člena 87(1) Pogodbe;

(b) „shema pomoči“ pomeni kateri koli akt, na podlagi katerega
se lahko brez nadaljnjih izvedbenih ukrepov dodeli indivi
dualna pomoč podjetjem, opredeljenim v aktu na splošen in
abstrakten način, in kateri koli akt, na podlagi katerega se
lahko dodeli pomoč, ki ni povezana z določenim

— v primeru, da gre za podjetje, v katerem imajo vsaj
nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe,
v katerem je več kot polovica prikazanega kapitala v
računovodski bilanci izginila in v katerem je bila v
zadnjih dvanajstih mesecih izgubljena več kot četrtina
tega kapitala, ali

— ne glede na vrsto zadevnega podjetja, kadar izpolnjuje
merila po domači zakonodaji, da je predmet skupnih
postopkov v primeru insolventnosti.
(1) UL L …, … 2008, str. …
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Člen 3
Pogoji za izvzetje
1.
Ad hoc pomoč, ki izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, je
združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe pod
pogojem, da je bil predložen povzetek podatkov iz člena 25(1)
in da se izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega
naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije.

2.
Sheme pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe, so
združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če je
predložen povzetek podatkov iz člena 25(1), če vsaka indivi
dualna pomoč, ki je lahko dodeljena v skladu s tako shemo,
izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe in če se shema izrecno skli
cuje na to uredbo, z navedbo njenega naslova in sklica na
objavo v Uradnem listu Evropske unije.
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Kadar je pomoč dodeljena z davčnimi oprostitvami ali znižanji
davkov, ki jih je treba plačati v prihodnosti, pri čemer je treba
upoštevati določeno intenzivnost pomoči, opredeljeno v bruto
ekvivalentu subvencije, se diskontiranje obrokov pomoči opravi
na osnovi referenčnih mer, ki veljajo od takrat, ko davčne pred
nosti stopijo v veljavo.

2.
Upravičeni stroški morajo biti v skladu z zahtevami člena
55(2) in (5) Uredbe (ES) št. 1198/2006 ter člena 26 Uredbe (ES)
št. 498/2007 in morajo biti podprti z dokumentarnimi dokazili,
ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.

Člen 5
Preglednost pomoči
1.
Ta uredba se uporablja le za pregledno pomoč. Za
pregledne se štejejo zlasti naslednje vrste pomoči:

(a) neposredne subvencije in subvencionirane obrestne mere;
3.
Individualna pomoč, dodeljena v okviru sheme iz odstavka
2, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c)
Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3)
Pogodbe, če pomoč neposredno izpolnjuje vse pogoje iz te
uredbe, če je predložen povzetek podatkov iz člena 25(1) in
če se individualni ukrepi pomoči izrecno sklicujejo na to
uredbo, z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v
Uradnem listu Evropske unije.

(b) pomoč v obliki posojil, kadar se bruto ekvivalent subvencije
izračuna na podlagi referenčne mere, ki velja ob dodelitvi
subvencije, ter pri čemer se upoštevajo normalna varščina
in/ali neobičajna tveganja, povezana s posojilom;

(c) pomoč v obliki garancijskih shem,
4.
Pred dodelitvijo kakršne koli pomoči v skladu s to uredbo
države članice preverijo, ali so financirani ukrepi in njihovi
učinki združljivi z zakonodajo Skupnosti.

— pri katerih je bila metodologija, ki se uporablja za
izračun bruto ekvivalenta subvencije, sprejeta po prigla
sitvi te metodologije Komisiji, ter pri katerih odobrena
metodologija izrecno obravnava vrsto garancij in vrsto
zadevnih transakcij, ki so jim garancije namenjene, v
smislu uporabe te uredbe, ali

5.
Ukrepi pomoči so izvzeti iz te uredbe le, če izrecno zago
tovijo, da v obdobju dodelitve subvencije upravičenci do
pomoči upoštevajo pravila skupne ribiške politike in da se, če
je v tem obdobju ugotovljeno, da upravičenec ne upošteva
pravil skupne ribiške politike, znesek subvencije povrne sora
zmerno z resnostjo kršitve.

Člen 4
Intenzivnost pomoči in upravičeni stroški
1.
Vse številke, ki se uporabijo za izračun intenzivnosti
pomoči, so številke pred vsakim odbitkom davkov ali drugih
dajatev. Če se pomoč ne odobri kot subvencija, je znesek
pomoči enak ekvivalentu subvencije. Pomoč, ki je plačljiva v
več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo ima pomoč ob
dodelitvi subvencije. Obrestna mera, ki se uporablja za diskon
tiranje, je referenčna mera, ki velja ob času dodelitve subvencije.

— pri katerih se bruto ekvivalent subvencije izračuna na
podlagi premij varnega pristana, določenih v obvestilu
Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za
državno pomoč v obliki garancij;

(d) pomoč v obliki davčnih ukrepov se šteje za pregledno,
kadar ukrepi določijo omejitev, ki zagotavlja, da se ne
preseže veljavna zgornja meja.

2.

Naslednje vrste pomoči se ne obravnavajo kot pregledne:

(a) pomoč v obliki dotoka svežega kapitala;
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(b) pomoč v obliki ukrepov tveganega kapitala.

3.
Pomoč v obliki vračljivih predujmov se obravnava kot
pregledna pomoč le, kadar skupni znesek vračljivih predujmov
ne presega praga, ki se uporablja v skladu s to uredbo. Če je
prag izražen glede na intenzivnost pomoči, skupni znesek vrač
ljivih predujmov, izražen kot delež upravičenih stroškov, ne
presega intenzivnosti pomoči, ki se uporablja.
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z objektivnim merilom, in ne da bi država članica nadalje izva
jala diskrecijsko pravico, če so bili navedeni davčni ukrepi spre
jeti pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti, ki prejema
pomoč.

4.
Če pogoji iz odstavkov 1 do 3 niso izpolnjeni, celotni
ukrep pomoči ni izvzet na podlagi te uredbe.

Člen 6

POGLAVJE 2

Kumulacija

VRSTE POMOČI

1.
Pri ugotavljanju, ali so se upoštevali posamezni pragi
priglasitve iz člena 1(3) in največja intenzivnost pomoči iz
poglavja 2, se upošteva skupni znesek javne podpore za dejav
nost ali projekt, za katerega je dodeljena pomoč, ne glede na to,
ali je ta pomoč financirana iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih
virov ali virov Skupnosti.

2.
Pomoč, ki je izvzeta v skladu s to uredbo, se lahko kumu
lira s katero koli drugo izvzeto pomočjo v skladu s to uredbo,
dokler ti ukrepi pomoči zadevajo različne upravičene stroške, ki
se lahko določijo.

3.
Pomoč, izvzeta v skladu s to uredbo, se ne kumulira z
nobeno drugo pomočjo, izvzeto v skladu s to uredbo, ali s
pomočjo de minimis, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe Komisije
(ES) št. 875/2007 (1), ali z drugimi finančnimi sredstvi Skup
nosti ob upoštevanju istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali
v celoti prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja
za navedeno pomoč v skladu s to uredbo.

Člen 7
Spodbujevalni učinek
1.
S to uredbo je izvzeta le pomoč, ki ima spodbujevalni
učinek.

2.
Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravi
čencu omogoča izvajanje dejavnosti ali projektov, ki jih kot
takih ne bi izvajal, če ne bi bilo pomoči.

Ti pogoji so izpolnjeni, če je upravičenec zadevni državi članici
predložil zahtevek za pomoč, preden se je projekt ali dejavnost
začela izvajati.

3.
Pogoji iz odstavka 2 se ne uporabljajo za davčne ukrepe, s
katerimi je vzpostavljena zakonska pravica do pomoči v skladu
(1) UL L 193, 25.7.2007, str. 6.

Člen 8
Pomoč za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti
Pomoč za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti ribiških plovil je
združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 23 Uredbe (ES) št.
1198/2006 in člena 4 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 9
Pomoč za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti
Pomoč za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti ribičev in
lastnikov ribiških plovil je združljiva s skupnim trgom v smislu
člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz
člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 24 Uredbe (ES) št.
1198/2006 in

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 10
Pomoč za socialno-ekonomsko izravnavo za upravljanje
flot
Pomoč za financiranje socialno-ekonomskih ukrepov je združ
ljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:
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(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 26(3) in člena 27 Uredbe
(ES) št. 1198/2006 ter člena 8 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 28 in 31 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 11

Člen 14

Pomoč za produktivne naložbe v ribogojstvu

Pomoč za ukrepe v zvezi z zdravjem živali

Pomoč za produktivne naložbe v ribogojstvu je združljiva s
skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz
obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

Pomoč za ukrepe v zvezi z zdravjem živali je združljiva s
skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz
obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 28 in 29 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter členov 9 in 10 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 28 in 32 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 12 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 12
Pomoč za vodnookoljske ukrepe
Pomoč za nadomestilo uporabe metod ribogojne proizvodnje,
ki pomagajo zaščititi in izboljšati okolje ter ohraniti naravo, je
združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 28 in 30 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 11 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 13
Pomoč za ukrepe v zvezi z javnim zdravjem
Pomoč za nadomestilo gojiteljem mehkužcev za začasno usta
vitev pridobivanja gojenih mehkužcev je združljiva s skupnim
trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti
priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

Člen 15
Pomoč za ribolov v celinskih vodah
Pomoč za ribolov v celinskih vodah je združljiva s skupnim
trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti
priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 33 Uredbe (ES) št.
1198/2006 in člena 13 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 16
Pomoč za predelavo in trženje
Pomoč za predelavo in trženje je združljiva s skupnim trgom v
smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti prigla
sitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:
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(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 34 in 35 Uredbe (ES) št.
1198/2006 in člena 14 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.
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Člen 19
Pomoč za naložbe v ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja
in ribiška zavetja
Pomoč za naložbe v javna ali zasebna ribiška pristanišča, mesta
iztovarjanja in ribiška zavetja je združljiva s skupnim trgom v
smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti prigla
sitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 39 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 17 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter
Člen 17
Pomoč za skupne dejavnosti
Pomoč za ukrepe v skupnem interesu, ki se izvajajo z dejavnim
sodelovanjem izvajalcev ali organizacij, delujočih v imenu proiz
vajalcev ali drugih organizacij, katere priznavajo države članice,
je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe
in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 20
Pomoč za razvoj novih trgov in oglaševalske kampanje
(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 37 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 15 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 18
Pomoč za ukrepe, ki varujejo in razvijajo vodne živalske in
rastlinske vrste
Pomoč za ukrepe v skupnem interesu, ki varujejo in razvijajo
vodne živalske in rastlinske vrste ter prispevajo k bogatenju
vodnega okolja, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena
87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena
88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 38 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 16 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Pomoč za ukrepe v skupnem interesu za izvajanje politike
izboljševanja kakovosti in vrednosti, razvoj novih trgov ali ogla
ševalske kampanje za proizvode ribištva in ribogojstva je združ
ljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in
izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 40 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 18 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Člen 21
Pomoč za pilotne projekte
Pomoč za pilotne projekte je združljiva s skupnim trgom v
smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti prigla
sitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 41 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 19 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.
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Člen 22
Pomoč za predelavo ribiških plovil za prerazporeditev
Pomoč za predelavo ribiških plovil za prerazporeditev, ki plujejo
pod zastavo države članice in so registrirane v Skupnosti za
namene usposabljanja ali raziskovanja znotraj ribiškega sektorja
ali za druge dejavnosti razen ribištva, je združljiva s skupnim
trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti
priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

L 201/25

Upravičenec do znižanja davka plača najmanj najmanjšo davčno
stopnjo Skupnosti, ki je določena v navedeni direktivi.

POGLAVJE 3
SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 25
Preglednost in spremljanje

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz členov 36 in 42 Uredbe (ES) št.
1198/2006 ter člena 20 Uredbe (ES) št. 498/2007 ter

1.
Država članica ob začetku veljavnosti sheme pomoči ali
dodelitvi ad hoc pomoči, izvzete na podlagi te uredbe, Komisiji
posreduje povzetek informacij o takem ukrepu pomoči. Te
informacije se posredujejo v elektronski obliki po uveljavljeni
aplikaciji IT Komisije ter v obliki, predpisani v Prilogi I.

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.
Komisija nemudoma potrdi prejem zgoraj navedenega povzetka.
Člen 23
Pomoč za tehnično pomoč
Pomoč za tehnično pomoč je združljiva s skupnim trgom v
smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti prigla
sitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a) pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 46(2) in (3) Uredbe (ES)
št. 1198/2006 ter

(b) znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne
stopnje javnih prispevkov iz Priloge II k Uredbi (ES) št.
1198/2006.

Povzetki, ki jih države članice na podlagi odstavka 1 posredujejo
Komisiji, slednja objavi v Uradnem listu Evropske unije in na
spletišču Komisije.

2.
Zadevna država članica ob začetku veljavnosti sheme
pomoči ali dodelitvi ad hoc pomoči, izvzete na podlagi te
uredbe, na spletu objavi celotno besedilo takega ukrepa pomoči
ter navede merila in pogoje, pod katerimi je taka pomoč dode
ljena, ter identiteto organa, ki dodeli pomoč. Zadevna država
članica mora poskrbeti, da je celotno besedilo ukrepa pomoči
na spletu dostopno v času trajanja zadevnega ukrepa pomoči. V
povzetku informacij, ki jih na podlagi odstavka 1 zagotovi
zadevna država članica, je naveden spletni naslov, na katerem
je dostopno celotno besedilo ukrepa pomoči. Ta spletni naslov
se objavi tudi v letnem poročilu, predloženem v skladu z
odstavkom 4.

Člen 24
Davčne oprostitve v skladu z Direktivo 2003/96/ES
1.
Davčne oprostitve, ki se uporabljajo za celotni ribiški
sektor ter ki jih države članice uvedejo v skladu s členom 14
Direktive 2003/96/ES, so združljive s skupnim trgom in izvzete
iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če predstavljajo
državne pomoči.

2.
Okoljska pomoč v obliki davčnih oprostitev ali znižanj, ki
veljajo za ribolov v celinskih vodah in ribogojniške dejavnosti,
ter ki jih države članice uvedejo v skladu s členom 15 Direktive
2003/96/ES, so združljive s skupnim trgom in izvzete iz obvez
nosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če se ne dodelijo za
obdobja, daljša od 10 let. Po preteku tega desetletnega obdobja
države članice znova ocenijo primernost zadevnih ukrepov
pomoči.

3.
Pri dodeljevanju individualne pomoči, izvzete na podlagi
te uredbe, z izjemo pomoči v obliki davčnih ukrepov, akt, s
katerim se dodeli pomoč, vsebuje izrecen sklic na posebne
določbe iz te uredbe, ki se nanašajo na ta akt, ter na nacionalno
zakonodajo, ki zagotavlja spoštovanje ustreznih določb te
uredbe, in na spletni naslov iz odstavka 2.

4.
Države članice v skladu s poglavjem III Uredbe Komisije
(ES) št. 794/2004 (1) pripravijo poročilo v elektronski obliki o
uporabi te uredbe za celotno koledarsko leto ali vsak del leta,
med katerim se ta uredba uporablja.
(1) UL L 140, 30.4.2004, str. 1.
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5.
Države članice vodijo natančno evidenco v zvezi z vsako
ad hoc pomočjo ali individualno pomočjo, dodeljeno v skladu s
shemo pomoči, izvzeto v skladu s to uredbo. Takšne evidence
vsebujejo vse potrebne informacije, v skladu s katerimi se lahko
ugotovi, ali so pogoji iz te uredbe izpolnjeni, vključno s podatki
o statusu vsakega podjetja, katerega upravičenost do pomoči ali
bonusa je odvisna od njegovega statusa kot MSP, podatki o
spodbujevalnem učinku pomoči in podatki, ki omogočajo dolo
čitev natančnega zneska upravičenih stroškov za uporabo te
uredbe.
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Člen 26
Prehodne določbe
1.
Priglasitve, ki se obravnavajo v času veljavnosti te uredbe,
se ocenijo v skladu z njenimi določbami. Kadar pogoji iz te
uredbe niso izpolnjeni, preuči Komisija takšne priglasitve, ki
se obravnavajo, v skladu s Smernicami Skupnosti za državne
pomoči v ribiškem sektorju.

7.
Komisija redno spremlja ukrepe pomoči, o katerih je bila
obveščena v skladu z odstavkom 1.

Pomoč, ki je priglašena pred začetkom veljavnosti te uredbe ali
dodeljena pred tem datumom brez pooblastila Komisije in ki je
priglašena tako, da je kršena obveznost priglasitve iz člena 88(3)
Pogodbe, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c)
Pogodbe in izvzeta, če izpolnjuje pogoje iz člena 3 te uredbe,
razen zahtev po sklicevanju na Uredbo in identifikacijsko
številko Komisije. Vsako pomoč, ki ne izpolnjuje navedenih
pogojev, oceni Komisija v skladu z ustreznimi okviri, smerni
cami, sporočili in obvestili.

8.
Zadevna država članica mora Komisiji na pisno zahtevo v
roku, določenem v zahtevku, predložiti vse informacije, ki se
Komisiji zdijo potrebne za spremljanje uporabe te uredbe.

2.
Sheme pomoči, izvzete v skladu s to uredbo, ostanejo
izvzete v prilagoditvenem obdobju šestih mesecev po datumu
iz drugega odstavka člena 27.

Če ti podatki niso predloženi v navedenem času ali splošno
dogovorjenem času, pošlje Komisija opozorilo, ki določa nov
rok za predložitev podatkov. Če zadevna država članica kljub
takšnemu opozorilu ne predloži zahtevanih podatkov, lahko
Komisija, potem ko je zadevni državi članici omogočila, da
sama objavi svoja mnenja, sprejme odločitev, ki določa, da je
treba vse prihodnje individualne ukrepe pomoči, sprejete na
podlagi sheme, sporočiti Komisiji.

Člen 27

6.
Evidence o individualni pomoči se hranijo 10 let od dneva
dodelitve pomoči. Evidence v zvezi s shemami pomoči se
hranijo še 10 let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja
pomoč v okviru takšne sheme.

Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Uporablja se do 31. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2008
Za Komisijo
Joe BORG

Član Komisije
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PRILOGA I
Oblika povzetka podatkov, ki jih je treba zagotoviti vedno, kadar se izvaja shema pomoči, ki je izvzeta v skladu
s to uredbo, in vedno, kadar se ad hoc pomoč, ki je izvzeta v skladu s to uredbo, dodeli zunaj katere koli sheme
pomoči
1. Država članica:
2. Regija/organ, ki dodeli pomoč:
3. Naziv sheme pomoči/ime podjetja, ki prejme ad hoc pomoč:
4. Pravna podlaga:
5. Letni izdatki, ki so načrtovani v skladu s shemo, ali znesek dodeljene ad hoc pomoči:
6. Največja intenzivnost pomoči:
7. Datum začetka veljavnosti:
8. Trajanje sheme ali dodeljene individualne pomoči (najdlje do 30. junija 2014); ki vključuje:
— v skladu s shemo: datum, do katerega je lahko dodeljena pomoč:
— v primeru ad hoc pomoči: predvideni datum zadnjega obroka, ki ga je treba izplačati:
9. Cilj pomoči:
10. Navedite, kateri od členov od 8 do 24 se uporablja:
11. Zadevna dejavnost:
12. Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:
13. Spletni naslov, kjer se nahajajo celotno besedilo sheme ali merila in pogoji, v skladu s katerimi se dodeli ad hoc
pomoč zunaj sheme pomoči:
14. Motivacija: navedite, zakaj je bila oblikovana shema državne pomoči in ne pomoč v okviru Evropskega sklada za
ribištvo:
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PRILOGA II
Oblika poročila, ki se redno izpolni in predloži Komisiji
Zaradi obveznosti poročanja Komisiji v skladu s predpisi o skupinskem izvzetju, sprejetimi na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 994/98, države članice zagotovijo spodaj navedene podatke v zvezi z vsemi ukrepi pomoči, ki jih zajema ta uredba, v
elektronski obliki, v obliki, ki jo je Komisija sporočila državam članicam.
1. Država članica:
2. Naziv:
3. Številka pomoči:
4. Leto izteka:
5. Cilj pomoči:
6. Število upravičencev:
7. Vrsta pomoči (npr. neposredna subvencija, posojilo z nižjo obrestno mero itd.):
8. Skupni znesek letnih izdatkov:
9. Opombe:
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