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PRILOGA 

UREDBA KOMISIJE (EU) …/… 

z dne XXX 

o spremembi Uredbe (EU) št. 717/2014 glede obdobja njene uporabe in najvišjih 

kumulativnih zneskov pomoči de minimis 

 

OSNUTEK  

 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 108(4) Pogodbe, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 

108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči1 in 

zlasti člena 2(1) Uredbe, 

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Komisija je 29. aprila 2019 začela oceno uspešnosti sektorskih instrumentov, ki se 

uporabljajo za državno pomoč v sektorju ribištva in akvakulture od njihovega sprejetja 

v obdobju 2014–2015, vključno z Uredbo (EU) št. 717/2014, da bi jih spremenila ali 

razveljavila za obdobje 2023–2027. Predhodni rezultati navedene ocene so pokazali, 

da je Uredba (EU) št. 717/2014 še vedno relevantno, učinkovito in uspešno orodje, ki 

državam članicam zlasti omogoča hitro obravnavanje kratkoročnih negativnih 

učinkov, ki so posledica nepričakovanih dogodkov, ki bi lahko ogrozili gospodarsko 

uspešnost subjektov, ki so sposobni preživeti, in delovna mesta2. Vendar bi morala 

Uredba (EU) št. 717/2014 ostati dosledna in skladna z drugimi pravili za oceno 

državne pomoči v sektorju ribištva in akvakulture, zlasti z Uredbo (EU) 2021/1139 

Evropskega parlamenta in Sveta3. 

(2) Z Uredbo Komisije (EU) 2020/20084 je bilo obdobje uporabe Uredbe (EU) št. 

717/2014 podaljšano do 31. decembra 2022, kar naj bi zagotovilo, da lahko države 

članice še naprej dodeljujejo majhne zneske pomoči do sprejetja Uredbe (EU) 

2021/1139. 

(3) Najvišje kumulativne zneske pomoči de minimis, ki jih država članica dodeli 

podjetjem, dejavnim v sektorju ribištva in akvakulture, v katerem koli obdobju treh 

poslovnih let iz člena 3(3) Uredbe (EU) št. 717/2014, bi bilo treba posodobiti z 

novejšimi sektorskimi podatki. Najvišji kumulativni zneski bi morali temeljiti na 

                                                 
1 UL L 248, 24.9.2015, str. 1. 
2 [PENDING] 
3 Uredba (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega 

sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (UL L 247, 

13.7.2021, str. 1). 
4 Uredba Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) 

št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi 

prilagoditvami (UL L 414, 9.12.2020, str. 15). 
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triletnem povprečju letnega prometa dejavnosti ulova, predelave in akvakulture v vsaki 

državi članici, dobljenem z izključitvijo najvišjih in najnižjih vnosov v petletnem 

obdobju, tj. 2014–2018.  

(4) Za zagotovitev, da lahko države članice še naprej dodeljujejo majhne zneske pomoči v 

skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014 ter da se zagotovita kontinuiteta in pravna varnost, 

je primerno izvesti več prilagoditev Uredbe (EU) št. 717/2014, kot so navedene v 

členu 1 tega akta, s katerimi se upošteva pravni in gospodarski razvoj v sektorju 

ribištva in akvakulture ter podaljša obdobje njene uporabe do 31. decembra 2027.  

(5) Uredbo (EU) št. 717/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1  

Uredba (EU) št. 717/2014 se spremeni: 

(1) v členu 1(1) se točka (h) nadomesti z naslednjim: 

„(h) pomoč za začasno ali trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, razen če to ni 

posebej določeno v Uredbi (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta*; 

____________ 

* Uredba (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o 

vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi 

Uredbe (EU) 2017/1004 (UL L 247, 13.7.2021, str. 1)“.;   

(2) v členu 8 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim: 

„Uporablja se do 31. decembra 2027.“; 

(3) Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi. 
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Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.  

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

V Bruslju, 

 Za Komisijo 

 predsednica  

 Ursula von der Leyen 



SL 4  SL 

PRILOGA I 

Nacionalna omejitev iz člena 3(3) 

(v EUR) 

Država članica Najvišji kumulativni znesek pomoči de minimis, dodeljene za 

vsako državo članico v sektorju ribištva in akvakulture(1) 

Belgija 24 540 750 

Bolgarija 2 172 884 

Češka 3 842 769 

Danska 81 833 109 

Nemčija 77 196 702 

Estonija 4 243 567 

Irska 26 601 846 

Grčija 28 923 364 

Španija 217 119 657 

Francija 181 019 480 

Hrvaška 8 681 955 

Italija 118 166 895 

Ciper 998 928 

Latvija 5 513 209 

Litva 16 035 859 

Luksemburg 0 

Madžarska 1 259 151 

Malta 3 474 898 

Nizozemska 37 118 541 

Avstrija 2 986 023 

Poljska 72 434 934 

Portugalska 43 197 046 

Romunija 4 237 681 
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Slovenija 540 764 

Slovaška 2 071 578 

Finska 12 384 203 

Švedska 20 537 179 

Združeno kraljestvo v zvezi 

s Severno Irsko  

4 377 695 

(1) Najvišji kumulativni zneski pomoči de minimis temeljijo na triletnem povprečju letnega 

prometa dejavnosti ulova, predelave in akvakulture v vsaki državi članici, dobljenem z 

izključitvijo najvišjih in najnižjih vnosov v petletnem obdobju, tj. 2014–2018.“ 

 


