
IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

nr 365/06/COL

z dnia 29 listopada 2006 r.

zmieniająca po raz sześćdziesiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy
państwa

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz
protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA
w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied-
liwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz
art. 1 części I protokołu 3,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia
o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc
prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym
pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozu-
mienia o nadzorze i trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje
zawiadomienia oraz wytyczne w kwestiach objętych Porozumie-
niem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze
i trybunale jasno tak stanowi, lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA
uznaje to za konieczne,

PRZYWOŁUJĄC Zasady proceduralne i merytoryczne
w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd Nadzoru
EFTA dnia 19 stycznia 1994 r. (4),

MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 24 października 2006 r.
Komisja Wspólnot Europejskich postanowiła przedłużyć okres
obowiązywania Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa
dla przemysłu stoczniowego do dnia 31 grudnia 2008 r. (5),

MAJĄC NA UWADZE, że wyżej wymieniony komunikat ma
również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że należy zagwarantować jednolite stoso-
wanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II części „OGÓLNE”
zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia
EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji
z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przy-
jęte przez Komisję Europejską,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską,

ODWOŁUJĄC SIĘ DO konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA
odbył z państwami EFTA w przedmiotowej sprawie w piśmie
z dnia 27 października 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Okres ważność rozdziału 24B wytycznych w sprawie
pomocy państwa, Pomoc państwa dla przemysłu stocznio-
wego, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r.
Poprzedni ust. 31 w sekcji 24B.7 rozdziału 24B wytycznych
w sprawie pomocy państwa zastępuje się nowym ust. 31
w następującym brzmieniu:
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(1) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”.
(2) Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”.
(3) Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.
(4) Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz

w Suplemencie EOG nr 32 z tego samego dnia, ostatnia zmiana
przyjęta decyzją z dnia 5 października 2006 r.

(5) Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla
przemysłu stoczniowego, (Dz.U. C 260 z 28.10.2006, str. 7).



„Niniejsze zasady ramowe będą stosowane od dnia
1 stycznia 2004 r. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.
W okresie tym Urząd może dokonać przeglądu niniejszych
zasad”.

2) Przypis 1 do rozdziału 24B wytycznych w sprawie pomocy
państwa otrzymuje brzmienie:

„Rozdział ten odpowiada wspólnotowym Zasadom
ramowym dotyczącym pomocy państwa dla przemysłu
stoczniowego (Dz.U. C 317 z 30.12.2003, str. 11) zmie-
nionym przez Komisję dnia 24 października 2006 r.
(Dz.U. C 260 z 28.10.2006, str. 7).”

3) Mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr
1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące tymcza-
sowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stocznio-
wego (1) przestało obowiązywać dnia 31 marca 2005 r.,
odniesienia w rozdziale 24B wytycznych w sprawie pomocy
państwa do tego rozporządzenia przestają być aktualne.
W związku z tym punkty 9 i 12 lit. e) rozdziału 24B nie
będą już dłużej stosowane przez Urząd ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2007 r.

4) Państwa EFTA poinformowane zostają pismem zawierającym
kopię niniejszej decyzji.

5) Komisja Europejska poinformowana zostaje poprzez prze-
słanie jej kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu
27 do Porozumienia EOG.

6) Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG
oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Euro-
pejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2006 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Przewodniczący
Kristján A. STEFÁNSSON

Członek Kolegium
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(1) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 502/2004 (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 6).
Włączone do Porozumienia EOG decyzjami Komitetu Wspólnego
EOG nr 170/2002 i nr 80/2004.


