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Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury
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Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniej
szego projektu rozporządzenia na następujący adres:
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
Tekst ten jest również dostępny na poniższej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR …/…
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(2014/C 92/03)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 108 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia
7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii
horyzontalnej pomocy państwa (1),
po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),
po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Finansowanie przez państwo, które to finansowanie
spełnia kryteria określone w art. 107 ust. 1 Traktatu,
stanowi pomoc państwa i zgodnie z art. 108 ust. 3
Traktatu powinno zostać zgłoszone do Komisji. Jednakże
zgodnie z art. 109 Traktatu Rada może określić kategorie
pomocy, które są zwolnione z wymogu zgłoszenia.
Zgodnie z art. 108 ust. 4 Traktatu Komisja może przyjąć
rozporządzenia dotyczące takich kategorii pomocy
państwa. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98
Rada postanowiła, zgodnie z art. 109 Traktatu, że
pomoc de minimis może stanowić jedną z takich katego
rii. Na tej podstawie uznaje się, że pomoc de minimis,
czyli pomoc przyznana jednemu przedsiębiorstwu
w danym okresie, która nie przekracza pewnej określonej
kwoty, nie spełnia wszystkich kryteriów określonych
w art. 107 ust. 1 Traktatu i w związku z tym nie podlega
procedurze zgłoszenia.

(1) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.
(2) Dz.U. C 92 z 29.3.2014, s. 22.

(2)

Komisja w licznych decyzjach wyjaśniała pojęcie pomocy
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Komisja określiła
również kierunki swoich działań w odniesieniu do
pułapu de minimis, poniżej którego można uznać, że
art. 107 ust. 1 nie ma zastosowania, najpierw w zawia
domieniu w sprawie stosowania zasady de minimis do
pomocy państwa (3), a następnie w rozporządzeniach
Komisji: (WE) nr 69/2001 (4) i (WE) nr 1998/2006 (5).
Ze względu na specjalne zasady stosowane w sektorze
rybołówstwa i akwakultury oraz ze względu na ryzyko,
że nawet niskie kwoty pomocy mogłyby spełniać kryteria
określone w art. 107 ust. 1 Traktatu, sektor rybołówstwa
i akwakultury wyłączono z zakresu stosowania po
wyższych rozporządzeń. Komisja przyjęła już szereg
rozporządzeń określających zasady dotyczące pomocy
de minimis przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwa
kultury; ostatnim z nich było rozporządzenie
(WE) nr 875/2007 (6). Na mocy tego rozporządzenia
łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej jednemu
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w sektorze
rybołówstwa uznawano za niespełniającą wszystkich

(3) Zawiadomienie Komisji w sprawie zasady de minimis w odniesieniu
do pomocy państwa (Dz.U. 68 z 6.3.1996, s. 9).
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie
sieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 10
z 13.1.2001, s. 30).
(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5).
(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.U. L 193
z 25.7.2007, s. 6).

