
Publikacja wykazu środków uznanych przez Komisję za istniejącą pomoc w rozumieniu art. 88
ust. 1 traktatu WE po przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier,

Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

(2006/C 227/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1) W 2003 i 2004 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 1 lit. c) w rozdziale 3 załącznika IV
(art. 22) traktatu o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty,
Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej („traktat o przystąpieniu”) nowe państwa członkowskie
zgłaszały Komisji środki, które ich zdaniem należał uznać za istniejącą pomoc w rozumieniu art. 88
ust. 1 traktatu WE, lecz które nie zostały przewidziane wyraźnym zapisem w traktacie o przystąpieniu.

(2) Procedura obejmowała środki pomocy państwa dla wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora trans-
portu oraz działalności rolniczej związanej z produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu
produktów wymienionych w załączniku I do traktatu WE, w przypadku których zastosowanie mają
oddzielne przepisy.

(3) Komisja opublikowała obecnie pełen wykaz środków uznanych za istniejącą pomoc w rozumieniu
art. 88. ust. 1 w ramach procedury, o której mowa w pkt 1 powyżej, pod następującym adresem inter-
netowym: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/.

Wykaz środków w sektorze rybołówstwa został opublikowany pod następującym adresem: http://ec.eu-
ropa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm.

(4) Publikacja, o której mowa w pkt 3, obejmuje wyłącznie środki, które zostały uznane za istniejącą
pomoc w ramach procedury przejściowej dotyczącej istniejącej pomocy (1). Niektóre środki zostały
uznane przez Komisję za istniejącą pomoc, a informację w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej (2). Zostały one także uwzględnione w niniejszej publikacji.

(5) Nowe państwa członkowskie poinformowane zostały o stosownych decyzjach Komisji pismami wysto-
sowanymi przez odpowiednich komisarzy.
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(1) Wyłączone są następujące środki: środki, w przypadku których Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaś-
niające, środki uznane za niemające zastosowania po przystąpieniu, środki niewchodzące w życie przed przystąpie-
niem, środki nieuznane za pomoc państwa, środki uznane przez Komisję za stanowiące tylko częściowo istniejącą
pomoc i za częściowo niemające zastosowanie po przystąpieniu.

(2) Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 2; Dz.U. C 87 z 11.4.2006, str. 2 (CZ45/2004).


