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Uzaicinājums iesniegt apsvērumus par projektu Komisijas Regulai par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un
akvakultūras nozarē
(2014/C 92/02)
Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus viena mēneša laikā no šā regulas projekta publicēšanas
dienas, nosūtot tos uz šādu adresi:
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-pasts: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
Teksts ir pieejams arī šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

PROJEKTS KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. …/…
(2014. gada 28. marts)
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
zvejniecības un akvakultūras nozarē
(2014/C 92/03)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 108. panta 4. punktu,
ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. maija Regulu (EK)
Nr. 994/98 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības
darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts
horizontālo atbalstu (1),
publicējusi šīs regulas projektu (2),
apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,
tā kā:
(1)

Valsts finansējums, kas atbilst Līguma 107. panta
1. punkta kritērijiem, ir valsts atbalsts, un par to ir jāpa
ziņo Komisijai, kā paredzēts Līguma 108. panta 3.
punktā. Tomēr Padome saskaņā ar Līguma 109. pantu
var noteikt atbalsta kategorijas, kas ir atbrīvotas no
minētās paziņošanas prasības. Saskaņā ar Līguma 108.
panta 4. punktu Komisija var pieņemt regulas par minē
tajām valsts atbalsta kategorijām. Ar Regulu (EK) Nr.
994/98 Padome saskaņā ar Līguma 109. pantu nolēma,
ka viena no šādām kategorijām varētu būt de minimis
atbalsts. Attiecīgi tiek uzskatīts, ka de minimis atbalsts,
kas ir vienam vienotam uzņēmumam noteiktā laikposmā
piešķirts atbalsts, kurš nepārsniedz konkrēti noteiktu
summu, neatbilst visiem Līguma 107. panta 1. punkta
kritērijiem, un tāpēc paziņošanas procedūra uz to neat
tiecas.

(1) OV L 142, 14.5.1998., 1. lpp.
(2) OV C 92, 29.3.2014., 22. lpp.

(2)

Komisija daudzos lēmumos ir skaidrojusi jēdzienu
“atbalsts” Līguma 107. panta 1. punkta nozīmē. Turklāt
Komisija savu politiku par de minimis robežlielumu, līdz
kuram var uzskatīt, ka Līguma 107. panta 1. punkts nav
piemērojams, sākotnēji darīja zināmu paziņojumā par de
minimis noteikumu valsts atbalstam (3) un pēc tam Komi
sijas Regulās (EK) Nr. 69/2001 (4) un (EK)
Nr. 1998/2006 (5). Ņemot vērā īpašos noteikumus, ko
piemēro zvejniecības un akvakultūras nozarē, un risku,
ka pat neliels atbalsta apjoms varētu atbilst Līguma
107. panta 1. punkta kritērijiem, zvejniecības un akva
kultūras nozare tika izslēgta no minēto regulu darbības
jomas. Komisija jau ir pieņēmusi vairākas regulas, kurās
paredzēti noteikumi par de minimis atbalstu, ko piešķir
zvejniecības un akvakultūras nozarē, un jaunākā no tām
ir Regula (EK) Nr. 875/2007 (6). Saskaņā ar minēto
regulu de minimis atbalsta kopsumma, kas piešķirta
vienam vienotam uzņēmumam, kurš darbojas zivsaimnie
cības nozarē, ir uzskatāma par neatbilstīgu visiem EK

(3) Komisijas Paziņojums par de minimis noteikumu valsts atbalstam
(OV C 68, 6.3.1996., 9. lpp.).
(4) Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 69/2001 par EK
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam
(OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.).
(5) Komisijas 2006. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 1998/2006 par
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam
(OV L 379, 28.12.2006., 5. lpp.).
(6) Komisijas 2007. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 875/2007 par EK
līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaim
niecības nozarē un par Regulas (EK) Nr. 1860/2004 grozīšanu
(OV L 193, 25.7.2007., 6. lpp.).

