
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 303/05/COL

z dnia 30 listopada 2005 r.

zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie
pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1),

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61 do
63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru
i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I
protokołu 3 do tego porozumienia,

ZGODNIE Z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną
postanowieniom porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

ZGODNIE Z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd wydaje zawiadomienia oraz
wytyczne w kwestiach objętych porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze
i trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd
w dniu 19 stycznia 1994 r. (5),

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 9 listopada 2005 r. Komisja Wspólnot Europejskich (6) przyjęła przedłużenie
obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na rzecz badań
i rozwoju (7) do dnia 31 grudnia 2006 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że przedłużenie to ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zasady odpowiadające wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy
państwa na rzecz badań i rozwoju zostały uwzględnione w rozdziale 14 Wytycznych w sprawie pomocy
państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że rozdział 14 Wytycznych w sprawie pomocy państwa przestaje obowiązywać dnia
31 grudnia 2005 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa
na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” zamieszczonej na końcu załącznika XV do
porozumienia EOG, Urząd ma przyjąć, po konsultacji z Komisją WE, akty prawne odpowiadające tym, które
zostały przyjęte przez Komisję Europejską,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską,

ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, jakie Urząd odbył z państwami EFTA, wysyłając dnia 9 listopada 2005 r.
pisma na ten temat do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii,
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(1) Zwan dalej „Urzędem”.
(2) Zwane dalej „porozumieniem EOG”.
(3) Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”.
(4) Zwane dalej „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.
(5) Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, ostatnio zmienione

decyzją z dnia 30 listopada 2005 r.
(6) Zwana dalej „Komisją WE”.
(7) Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy na rzecz badań i rozwoju, opublikowane w Dz.U. C 45

z 17.2.1996, str. 5.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Okres ważność rozdziału 14. Wytycznych w sprawie pomocy państwa, pomocy państwa na rzecz badań
i rozwoju, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r. Ustęp 2 sekcji 14.9 Wytycznych w sprawie
pomocy państwa otrzymuje brzmienie:

„Wytyczne te będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Przypis 1 do rozdziału 14 Wytycznych w sprawie pomocy państwa otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy rozdział został zmieniony decyzją Kolegium z dnia 26 lipca 2002 r. i 30 listopada 2005 r.
Rozdział odpowiada wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa na rzecz badań
i rozwoju (Dz.U. C 45 z 17.2.1996, str. 5) zmienionym komunikatem Komisji z dnia 13 lutego 1998 r.
(Dz.U. C 48 z 13.2.1998, str. 2), 8 maja 2002 r. (Dz.U. C 111 z 8.5.2002, str. 3) i 9 listopada 2005 r.”.

2) Państwa EFTA zostają poinformowane w drodze listu zawierającego kopię niniejszej decyzji.

3) Komisja Europejska zostaje poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji, zgodnie z pkt d
protokołu 27 do porozumienia EOG.

4) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
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