
Komunikat Komisji – Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

(2018/C 425/02)

W dniu 23 listopada 2018 r. Komisja zatwierdziła treść projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie 
(UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym

Projekt rozporządzenia Komisji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w celu określenia pułapów 
pomocy na beneficjenta oraz na państwo członkowskie, do których przyznanie pomocy w sektorze rolnym nie stanowi 
pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ nie grozi ono 
zakłóceniem konkurencji.

Po dogłębnej analizie Komisja stwierdziła, że nie istnieje ryzyko zakłócenia konkurencji, jeżeli pułap pomocy, która 
może zostać przyznana na jednego beneficjenta pomocy w dowolnym okresie trzech lat podatkowych, zostanie podnie
siony z obecnych 15 000 EUR do 25 000 EUR, a stosowany w tym samym okresie pułap krajowy – z obecnego 
poziomu 1 % do 1,5 % produkcji rolnej każdego państwa członkowskiego, pod warunkiem że nie więcej niż 50 % 
pułapu państwa członkowskiego zostanie przyznane na rzecz jednego sektora rolnego („limit sektorowy”) oraz że dane 
państwo członkowskie będzie prowadziło rejestr pomocy de minimis zawierający informacje niezbędne do monitorowa
nia przestrzegania tych pułapów w dowolnym momencie.

W projekcie przewidziano jednak również możliwość niewprowadzenia limitu sektorowego ani rejestru pomocy de 
minimis. Aby zagwarantować, że w takim przypadku nie wystąpi ryzyko zakłócenia konkurencji, pułapy te ustala się na 
poziomie 20 000 EUR na beneficjenta pomocy w dowolnym okresie trzech lat podatkowych oraz – w odniesieniu do 
tego samego okresu – na 1,25 % krajowej produkcji rolnej.
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ZAŁĄCZNIK

PROJEKT ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/…

z dnia … r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 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 spełnia kryteria art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”) stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do Komisji na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. 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 pań
stwa. Na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1588 i zgodnie z art. 109 Traktatu Rada zdecydowała, że pomoc 
de minimis może stanowić jedną z takich kategorii. 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 zgłosze
nia. Należy jednak przypomnieć państwom członkowskim, że nawet jeżeli pomoc de minimis uznaje się za niesta
nowiącą pomocy państwa, pomoc taka nie powinna powodować naruszenia prawa UE.

(2) Komisja przyjęła szereg rozporządzeń określających zasady dotyczące pomocy de minimis przyznawanej w sekto
rze rolnym; ostatnim z tych rozporządzeń było rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 (3).

(3) W świetle doświadczenia zdobytego podczas stosowania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 oraz biorąc pod 
uwagę różnorodne sposoby korzystania z pomocy de minimis w państwach członkowskich, należy dostosować 
niektóre warunki ustanowione w tym rozporządzeniu. Maksymalną kwotę pomocy przyznanej jednemu przedsię
biorstwu w okresie trzech lat należy podnieść do 20 000 EUR, a górny limit krajowy – do 1,25 % rocznej 
produkcji.

(4) Biorąc pod uwagę zwiększoną potrzebę korzystania z pomocy de minimis w niektórych państwach członkowskich, 
należy zezwolić na dalsze zwiększenie zarówno maksymalnej kwoty pomocy na jedno przedsiębiorstwo do 
25 000 EUR, jak i górnego limitu krajowego do 1,5 % rocznej produkcji, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków 
niezbędnych do zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Z doświadczeń zebranych w ciągu 
pierwszych lat stosowania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 wynika, że koncentracja pomocy de minimis 
w danym sektorze produktów mogłaby prowadzić do potencjalnego zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej. 
W związku z tym warunkiem wstępnym stosowania wyższego pułapu indywidualnego i górnego limitu krajo
wego powinno być zastosowanie górnego limitu sektorowego, który uniemożliwia państwom członkowskim przy
znawanie więcej niż 50 % całkowitej łącznej kwoty pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych w odnie
sieniu do środków przynoszących korzyści tylko jednemu określonemu sektorowi produktów. Górny limit sekto
rowy powinien gwarantować, że każdy środek objęty zakresem rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 można uznać 
za niewywierający wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i niezakłócający konkurencji 
lub niegrożący jej zakłóceniem.

(1) Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
(2) Dz.U. […] z […], s. […].
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowa

niu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).
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(5) Obecnie państwa członkowskie mogą dobrowolnie korzystać z krajowego centralnego rejestru w celu sprawdze
nia, czy nie został przekroczony indywidualny pułap de minimis ani górny limit krajowy. Korzystanie z centralnego 
rejestru stałoby się jednak konieczne w tych państwach członkowskich, które zdecydują się na podwyższenie indy
widualnego pułapu i górnego limitu krajowego, biorąc pod uwagę, że górny limit sektorowy, który jest warun
kiem wstępnym stosowania tego wariantu, wymaga jeszcze ściślejszego monitorowania przyznanej pomocy. 
W związku z tym w odniesieniu do takich państw członkowskich należy wprowadzić obowiązek utworzenia 
i prowadzenia centralnego rejestru w celu rejestrowania wszelkiej przyznanej pomocy de minimis, tak aby móc 
zweryfikować, że nie przekroczono ani indywidualnego pułapu, ani górnego limitu krajowego lub górnego limitu 
sektorowego.

(6) Kryteria obliczania ekwiwalentu dotacji brutto w odniesieniu do pożyczek i gwarancji należy dostosować zgodnie 
z podwyższonymi pułapami de minimis.

(7) Państwom członkowskim, które zdecydują się skorzystać z wyższego pułapu de minimis i górnego limitu krajo
wego, należy zapewnić wystarczającą ilość czasu potrzebnego na utworzenie centralnych rejestrów w celu monito
rowania pomocy de minimis.

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. Okres między wejściem w życie niniej
szego rozporządzenia i końcem okresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 byłby zatem bardzo krótki. 
Ze względu na ekonomię procesową i pewność prawa należy zatem przedłużyć okres stosowania rozporządzenia 
(UE) nr 1408/2013 do dnia 31 grudnia 2027 r.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1408/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1408/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3. Do celów niniejszego rozporządzenia »sektor produktów« oznacza jeden z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (*).

(*) Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  nr  1308/2013 z  dnia  17 grudnia  2013 r.  ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

4. Do celów niniejszego rozporządzenia »górny limit sektorowy« oznacza maksymalną łączną kwotę pomocy 
mającą zastosowanie do środków pomocy, które przynoszą korzyści tylko jednemu sektorowi produktów, co odpo
wiada 50 % maksymalnej kwoty pomocy de minimis przyznanej każdemu państwu członkowskiemu, określonej 
w załączniku II.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Pomoc de minimis

1. Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu 
i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie 
może przekroczyć 20 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

3. Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie 
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może prze
kroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku I.
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3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 i 3 państwo członkowskie może zdecydować, że całkowita kwota pomocy de 
minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 25 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, 
a całkowita łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 
górnego limitu krajowego określonego w załączniku II, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) w przypadku środków pomocy, które przynoszą korzyści tylko jednemu sektorowi produktów, całkowita łączna 
kwota przyznana w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć górnego limitu sektorowego określo
nego w art. 2 ust. 4;

b) państwo członkowskie ustanawia krajowy rejestr centralny zgodnie z przepisami określonymi w art. 6 ust. 2.

4. Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania 
takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy 
de minimis temu przedsiębiorstwu.

5. Pułapy de minimis oraz górny limit krajowy i górny limit sektorowy, o których mowa w ust. 2, 3 i 3a, stosuje 
się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana przez państwo 
członkowskie jest w całości lub częściowo finansowana z zasobów Unii. Okres trzech lat podatkowych ustala się 
przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim.

6. Do celów stosowania pułapów de minimis oraz górnego limitu krajowego i górnego limitu sektorowego, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 3a, pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. Wszystkie podane wartości są warto
ściami brutto, czyli nie uwzględniają potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przy
znawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy.

Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie przyznania pomocy. Stopą procen
tową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa mająca zastosowanie w momencie przyznania pomocy.

7. Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy de minimis, górny limit 
krajowy lub górny limit sektorowy, o których mowa w ust. 2, 3 i 3a, nowa pomoc nie może być objęta przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

8. W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla 
nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza pułapów de minimis, odnośnego gór
nego limitu krajowego lub górnego limitu sektorowego, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przy
znaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połą
czeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem.

9. Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną 
przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, 
które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział 
jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podsta
wowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie.”;

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku środków podlegających pod zakres art. 3 ust. 2 pożyczka jest objęta zabezpieczeniem pokrywa
jącym co najmniej 50 % pożyczki i wynosi 100 000 EUR w okresie pięciu lat albo 50 000 EUR w okresie 
dziesięciu lat lub, w przypadku środków podlegających pod zakres art. 3 ust. 3a, 125 000 EUR w okresie 
pięciu lat albo 62 500 EUR w okresie dziesięciu lat; jeżeli kwota pożyczki jest niższa niż te kwoty lub udzie
lono jej na okres krótszy niż odpowiednio pięć albo dziesięć lat, ekwiwalent dotacji brutto pożyczki oblicza 
się jako odpowiedni odsetek pułapów de minimis określonych w art. 3 ust. 2 lub 3a; lub”;
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b) ust. 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku środków podlegających pod zakres art. 3 ust. 2 gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazo
wej oraz gwarantowana kwota wynosi 150 000 EUR i czas trwania gwarancji wynosi pięć lat albo gwaranto
wana kwota wynosi 75 000 EUR i czas trwania gwarancji wynosi dziesięć lat lub, w przypadku środków 
podlegających pod zakres art. 3 ust. 3a, gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazowej oraz gwarantowana 
kwota wynosi 187 500 EUR i czas trwania gwarancji wynosi pięć lat albo gwarantowana kwota wynosi 
93 750 EUR i czas trwania gwarancji wynosi dziesięć lat; jeżeli gwarantowana kwota jest niższa niż te kwoty 
lub gwarancji udzielono na okres krótszy niż odpowiednio pięć lub dziesięć lat, ekwiwalent dotacji brutto 
gwarancji oblicza się jako odpowiedni odsetek pułapów de minimis określonych w art. 3 ust. 2 lub 3a; lub”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc w formie dokapitalizowania uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis wyłącznie wówczas, gdy 
całkowita kwota dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza odnośnego pułapu de minimis.”;

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomoc w formie środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji kapitałowych i quasi-kapi
tałowych jest uznawana za przejrzystą pomoc de minimis wyłącznie wówczas, gdy kapitał dostarczany jednemu 
przedsiębiorstwu nie przekracza odnośnego pułapu de minimis.”;

4) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie przyznające pomoc zgodnie z art. 3 ust. 3a ustanawiają do dnia 1 lipca 2022 r. centralny 
rejestr pomocy de minimis zawierający pełne informacje dotyczące wszelkiej pomocy de minimis przyznanej przez 
dowolny organ w danym państwie członkowskim. Przepisy ust. 1 przestają mieć zastosowanie od momentu, 
w którym informacje zawarte w rejestrze będą obejmować okres trzech lat podatkowych.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwo członkowskie przyznaje nową pomoc de minimis zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dopiero 
po upewnieniu się, że nie podniesie ona całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej danemu przedsiębior
stwu do poziomu przekraczającego odnośne pułapy, górny limit krajowy i górny limit sektorowy, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 3a, oraz że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu są 
przestrzegane.”;

5) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli pomoc speł
nia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem górnego limitu sektorowego, 
o którym mowa w art. 3 ust. 3a. Pomoc, która nie spełnia tych warunków, będzie oceniana przez Komisję zgod
nie z odpowiednimi ramami, wytycznymi, komunikatami oraz zawiadomieniami.”;

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Górny limit sektorowy, o którym mowa w art. 3 ust. 3a, ma zastosowanie wyłącznie do pomocy przyzna
nej od dnia [1 stycznia 2019 r.].”;

6) art. 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r.”;

7) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia … r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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Załącznik I

Maksymalne łączne kwoty pomocy de minimis, o której mowa w art. 3 ust. 3, przyznanej przez 
poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie 

podstawowej produkcji produktów rolnych

(EUR)

Państwo członkowskie Maksymalna kwota pomocy de minimis

Belgia 100 251 042

Bułgaria 48 940 583

Republika Czeska 60 282 125

Dania 129 767 292

Niemcy 687 676 542

Estonia 10 630 167

Irlandia 92 612 083

Grecja 129 441 708

Hiszpania 565 246 333

Francja 906 389 083

Chorwacja 25 705 125

Włochy 679 716 500

Cypr 8 469 042

Łotwa 16 122 833

Litwa 32 505 583

Luksemburg 5 328 250

Węgry 97 979 375

Malta 1 581 667

Niderlandy 337 799 500

Austria 85 697 833

Polska 276 092 750

Portugalia 84 801 750

Rumunia 198 666 208

Słowenia 15 523 667
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(EUR)

Państwo członkowskie Maksymalna kwota pomocy de minimis

Słowacja 28 760 708

Finlandia 50 912 375

Szwecja 75 125 875

Zjednoczone Królestwo 385 044 042
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Załącznik II

Maksymalne łączne kwoty pomocy de minimis, o której mowa w art. 3 ust. 3a, przyznanej przez 
poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie 

podstawowej produkcji produktów rolnych

(EUR)

Państwo członkowskie Maksymalna kwota pomocy de minimis

Belgia 120 301 250

Bułgaria 58 728 700

Republika Czeska 120 301 250

Dania 58 728 700

Niemcy 825 211 850

Estonia 12 756 200

Irlandia 111 134 500

Grecja 155 330 050

Hiszpania 678 295 600

Francja 1 087 666 900

Chorwacja 30 846 150

Włochy 815 659 800

Cypr 10 162 850

Łotwa 19 347 400

Litwa 39 006 700

Luksemburg 6 393 900

Węgry 117 575 250

Malta 1 898 000

Niderlandy 405 359 400

Austria 102 837 400

Polska 331 311 300

Portugalia 101 762 100

Rumunia 238 399 450

Słowenia 18 628 400
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(EUR)

Państwo członkowskie Maksymalna kwota pomocy de minimis

Słowacja 34 512 850

Finlandia 61 094 850

Szwecja 90 151 050

Zjednoczone Królestwo 462 052 850
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