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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/... 

ze dne XXX, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014, pokud 

jde o jejich dobu použitelnosti 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy, 

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory
1
, 

a zejména na čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení, 

po zveřejnění předlohy tohoto nařízení v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 

2015/1588
2
, 

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení Komise (EU) č. 702/2014
3
 se použije do 31. prosince 2020. 

(2) Dne 8. září 2018 zahájila Komise přezkum nařízení (EU) č. 702/2014 s cílem nahradit 

ho novým nařízením na období 2021 až 2027. Další legislativní nástroje pro 

posuzování státní podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 

oblastech se ještě revidují, zejména pravidla pro podporu rozvoje venkova, která je 

financována v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Zvláštní význam má návrh 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory 

strategických plánů, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci SZP
4
 a které 

mělo být přijato počátkem roku 2020, aby členské státy mohly začít své strategické 

plány provádět od 1. ledna 2021. 

(3) Legislativní postup pro přijetí budoucích nařízení o SZP však stále probíhá, a proto 

nebudou základní právní akty a následné akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 

přijaty včas pro provedení nových právních předpisů od 1. ledna 2021. Evropský 

parlament a Rada proto přijaly nařízení [.../...]
5
, kterým se stanoví některá přechodná 

                                                 
1
 Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.  

2
 Úř. věst. C […]. 

3
 Nařízení Komise (EU) 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). 
4
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické 

plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické 

plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským 

zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM/2018/392 

final). 
5
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne […], kterým se stanoví přechodná 

ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského 
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opatření k zajištění kontinuity podpory poskytované v rámci SZP za podmínek 

stávajícího právního rámce na období po 31. prosinci 2020 do 31. prosince 2021. 

(4) Nové právní předpisy v oblasti SZP a revidovaná pravidla státní podpory by měly 

nabýt účinnosti současně. Je proto vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (EU) 

č. 702/2014 do 31. prosince 2021.  

(5) Platnost nařízení Komise (EU) č. 717/2014
6
 a (EU) č. 1388/2014

7
 také vyprší dne 31. 

prosince 2020. 

(6) Dne 29. dubna 2019 a dne 2. května 2019 zahájila Komise přezkum nařízení (EU) 

č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014 s cílem nahradit je novými nařízeními na období 

2021 až 2027. Uvedená nařízení by měla být i nadále soudržná a v souladu s ostatními 

pravidly, která jsou relevantní pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a 

akvakultury, zejména s nařízením o Evropském námořním a rybářském fondu 

(ENRF)
8
. U druhého z uvedených nařízení však ještě probíhá proces přijímání

9
. Je 

proto vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 

1388/2014 do 31. prosince 2021, aby mohl být jejich přezkum dokončen po přijetí 

nařízení o ENRF.  

(7) S ohledem na prodloužení doby použitelnosti nařízení (EU) č. 702/2014 a (EU) č. 

1388/2014 mohou mít některé členské státy zájem prodloužit opatření, k nimž byly v 

souladu s uvedenými nařízeními poskytnuty souhrnné informace. V zájmu snížení 

administrativní zátěže je vhodné stanovit, že souhrnné informace týkající se 

prodloužení uvedených opatření, včetně možného navýšení rozpočtu, se považují za 

sdělené Komisi a zveřejněné za předpokladu, že v daných opatřeních nedošlo k žádné 

podstatné změně. 

(8) Nařízení (EU) č. 702/2014, (EU) č. 717/2014 a (EU) č. 1388/2014 by proto měla být 

odpovídajícím způsobem změněna, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Změny nařízení (EU) č. 702/2014 

Nařízení (EU) č. 702/2014 se mění takto: 

                                                                                                                                                         
zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) 

č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021 a kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití 

v roce 2021 (Úř. věst. L […]). 
6
 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). 
7
 Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro 

podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh 

prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(Úř. věst. L 369, 24.12.2014, s. 37). 
8
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 

1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 

149, 20.5.2014, s. 1). 
9
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (COM/2018/390 final). 
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1) v článku 9 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

 „8. Odchylně od odstavců 1, 2 a 6, pokud si členský stát přeje prodloužit opatření, k 

nimž byly Komisi poskytnuty souhrnné informace, považují se souhrnné informace o 

prodloužení uvedených opatření za sdělené Komisi a zveřejněné za předpokladu, že 

u daných opatření nedošlo k žádné podstatné změně s výjimkou navýšení rozpočtu.“; 

2) v článku 52 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Použije se do 31. prosince 2021.“. 

Článek 2 

Změny nařízení (EU) č. 717/2014  

V článku 8 nařízení (EU) č. 717/2014 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Použije se do 31. prosince 2021.“. 

Článek 3 

Změny nařízení (EU) č. 1388/2014 

Nařízení (EU) č. 1388/2014 se mění takto: 

1) vkládá se nový článek 11a, který zní: 

„Článek 11a 

Výjimka z požadavků na informování a zveřejňování 

Odchylně od čl. 9 odst. 5 a čl. 11 písm. a), pokud si členský stát přeje prodloužit 

opatření, k nimž byly Komisi poskytnuty souhrnné informace, považují se souhrnné 

informace o prodloužení uvedených opatření za sdělené Komisi a zveřejněné za 

předpokladu, že u daných opatření nedošlo k žádné podstatné změně s výjimkou 

navýšení rozpočtu.“; 

2) v článku 47 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Použije se do 31. prosince 2021.“. 

 

 

Článek 4 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 

státech. 

V Bruselu dne 

 Za Komisi 

 předsedkyně 

 […] 

  

 


