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PROJEKT ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR …/… 

z dnia 5 sierpnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym 

(2013/C 227/04) 

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. 92 i 93 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską 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 publiczne spełniające kryteria art. 107 ust. 
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Trakta
tu”) stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do 
Komisji na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. Jednak zgodnie 
z art. 109 Traktatu, Rada może określić rodzaje pomocy, 
które są zwolnione z tego obowiązku zgłoszenia. 
Zgodnie z art. 108 ust. 4 Traktatu Komisja może przyjąć 
rozporządzenia dotyczące tych kategorii pomocy 
państwa. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98 
Rada zdecydowała, zgodnie z art. 109 Traktatu, że 
pomoc de minimis może stanowić jedną z takich katego
rii. Na tej podstawie uznano, że pomoc de minimis, przy
znana temu samemu przedsiębiorstwu na dany okres, 
która nie przekracza pewnej określonej kwoty, nie 
spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 

ust. 1 Traktatu i w związku z tym nie podlega proce
durze zgłaszania. 

(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 uważać, że 
art. 107 ust. 1 nie ma zastosowania, najpierw 
w swoim zawiadomieniu w sprawie stosowania zasady 
de minimis do pomocy państwa ( 3 ), a następnie 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 ( 4 ) 
i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 ( 5 ). Ze 
względu na specjalne zasady, które stosuje się w sektorze 
rolnym, a także mając na uwadze ryzyko, iż nawet 
niewielkie kwoty pomocy mogłyby spełniać kryteria art. 
107 ust. 1 Traktatu, rozporządzenie (WE) nr 69/2001 
wykluczyło sektor rolny ze swojego zakresu. Rozporzą
dzenie (WE) nr 1998/2006, które zastąpiło rozporzą
dzenie (WE) nr 69/2001, nadal wyklucza ze swojego 
zakresu produkcję podstawową produktów rolnych, ale 
włącza przetwórstwo produktów rolnych i wprowadzanie 
ich do obrotu do systemu ogólnego. 

(3) Jednakże, ponieważ zdobyte w ciągu lat doświadczenie 
wykazało, że przy spełnieniu niektórych warunków 
niewielkie kwoty pomocy przyznawane w sektorze
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( 1 ) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C z 227 z 6.8.2013, s. 3. 

( 3 ) Dz.U. C 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 zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie
sieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 379 
z 28.12.2006, s. 5).
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