
DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/484/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 87 i 88,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr
2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1), rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw (2) oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do
pomocy szkoleniowej (3) przedłużono do dnia 30 czerwca
2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001
oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia
okresu stosowania (4). Okres obowiązywania decyzji
Komisji zatwierdzających programy pomocy państwa na
podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr
70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 został przedłużony do
dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji nr
2007/72/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji
Komisji (5).

(2) W związku z tym, że przyjęcie i publikacja w Dzienniku
Urzędowym ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłą-
czeń grupowych (6) zastępującego wyżej wymienione
rozporządzenia, jest planowana po 30 czerwca 2008 r.,
konieczne jest przedłużenie na określony okres obowią-
zywania decyzji Komisji, zatwierdzających programy
pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr

2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001,
w celu zagwarantowania odpowiedniego okresu prze-
jściowego do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia
w sprawie wyłączeń grupowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla odpowiednich środków wymienionych
w pkt 107 tiret trzeci Wytycznych w sprawie krajowej pomocy
regionalnej na lata 2007–2013 z dnia 4 marca 2006 r. (7)
i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie, okres
obowiązywania decyzji Komisji, zatwierdzających, przed wejś-
ciem w życie niniejszej decyzji, programy pomocy państwa na
podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001
oraz (WE) 68/2001 przedłuża się do 30 września 2008 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 3; rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 8).

(2) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33; rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20; rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006.

(4) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 85.
(5) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 180.
(6) Dz.U. C 210 z 8.9.2007, s. 14. (7) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.


