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URZĄD NADZORU EFTA

Szczegóły ustaleń dotyczących przekazywania zgłoszeń pomocy państwa w formie elektronicznej

Artykuł 3 ust. 6 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o
których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia

Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (zwanej dalej „decyzją 195/04/COL”) (1)

(2006/C 286/07)

1. Niniejsze obwieszczenie podaje dokładne ustalenia dotyczące przekazywania zgłoszeń w formie elek-
tronicznej. Ustalenia te będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r. Obwieszczenie oparte jest na art. 3
ust. 6 decyzji 195/04/COL, który stanowi, że Urząd Nadzoru EFTA publikuje szczegóły ustaleń dotyczą-
cych przekazywania zgłoszeń w formie elektronicznej. Zasięgnięto opinii Komitetu Doradczego ds.
Pomocy Państwa.

2. Formularze zgłoszeniowe i arkusze informacji uzupełniających załączone do decyzji 195/04/COL są
dostępne w formacie Word na następującej stronie internetowej:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/saenotification/

3. Pod poniższym adresem Urząd udostępnił portal internetowy do celów przekazywania zgłoszeń
pomocy państwa i powiązanej korespondencji w formie elektronicznej:

https://eea.eftasurv.int/portal/

4. Zwrócono się do państw EFTA o wyznaczenie jednego punktu kontaktowego do celów przekazy-
wania zgłoszeń pomocy państwa i powiązanej korespondencji w formie elektronicznej.

5. Portal przewiduje dwa poziomy użytkowników. Identyfikator użytkownika i hasło umożliwiają
jedynie czytanie treści strony. W celu umożliwienia przesyłania dokumentów Urząd Nadzoru EFTA
udostępnił wyznaczonemu punktowi kontaktowemu dekoder i wytyczne dotyczące logowania, co
zapewnia uwierzytelnienie osoby wysyłającej i bezpieczną wymianę dokumentów.

6. Państwo EFTA będzie mogło bezzwłocznie sprawdzić, czy Urząd EFTA otrzymał przesłane mu doku-
menty. Z treścią dokumentu przekazanego państwu EFTA przez Urząd Nadzoru EFTA można się zapoznać
i przetwarzać ją wewnętrznie w państwie EFTA, korzystając ze wspomnianego portalu internetowego.

7. Cała późniejsza korespondencja pomiędzy państwem EFTA a Urzędem Nadzoru EFTA prowadzona
jest za pośrednictwem portalu internetowego. Zgłoszenia wycofuje się korzystając z portalu. Decyzje
Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie zgłoszeń przekazuje się danemu państwu EFTA również za pośrednic-
twem portalu.
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(1) Zmienionej decyzją 319/05/COL (dotychczas niepublikowaną). Artykuł 3 ust. 6 decyzji 195/04/COL odpowiada art.
3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE.


