
IV 

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

w sprawie programu konsolidacji obciążonych kosztami zobowiązań spółdzielni rolniczych 
i gospodarstw rolnych stosowanego w Regionie Lacjum (Włochy) na mocy ustawy regionalnej 
nr 52/1994 i dofinansowywanego na mocy art. 257 ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4525) 

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) 

(2010/27/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, 

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag 
zgodnie z przywołanym artykułem, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

I. PROCEDURA 

(1) Pismem z dnia 11 września 2001 r., zarejestrowanym 
dnia 13 września 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo 
Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji, 
zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, treść art. 257 
ustawy regionalnej nr 10 z dnia 10 maja 2001 r., 
który zmienia art. 2 ustawy regionalnej nr 52 z dnia 
31 października 1994 r. 

(2) Pismem z dnia 19 kwietnia 2002 r., zarejestrowanym 
dnia 22 kwietnia 2002 r., Stałe Przedstawicielstwo 
Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji infor
macje uzupełniające odnośnie do ww. przepisów, do 
przekazania których władze włoskie zostały wezwane 
pismem z dnia 9 listopada 2001 r. 

(3) Po przeanalizowaniu tych informacji służby Komisji 
wezwały władze włoskie pismem z dnia 17 czerwca 
2002 r. do przekazania dodatkowych informacji 
w terminie czterech tygodni. 

(4) Ponieważ służby Komisji nie otrzymały żadnej odpo
wiedzi w terminie określonym w piśmie z dnia 
17 czerwca 2002 r., kolejnym pismem z dnia 
19 sierpnia 2003 r. przesłały monit o udzielenie wyma
ganych informacji. 

(5) Pismem z dnia 23 października 2003 r., zarejestro
wanym dnia 29 października 2003 r., Stałe Przedstawi
cielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało 
Komisji informacje uzupełniające, do przekazania których 
władze włoskie zostały wezwane pismem z dnia 
17 czerwca 2002 r. 

(6) Pismem z dnia 11 grudnia 2003 r. Komisja poinformo
wała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępo
wania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, 
w odniesieniu do przepisów art. 257 ustawy regionalnej 
nr 10 z dnia 10 maja 2001 r. (zwanej dalej „ustawą nr 
10/01”) oraz w odniesieniu do pomocy wypłaconej 
w ramach programu pomocy między dniem 1 stycznia 
1998 r. a dniem 20 maja 2001 r. (data wejścia w życie 
ww. ustawy nr 10/01), która miała być finansowana 
w formie dopłat przewidzianych w ww. artykule ( 1 ). 

(7) Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub
likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ). 
Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta
wienia uwag w tym zakresie. 

(8) Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa
nych stron. Władze włoskie odbyły jednak spotkanie ze 
służbami Komisji w celu doprecyzowania swoich uwag, 
przekazanych w związku ze wszczęciem postępowania, 
o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. 

(9) W dniu 3 kwietnia 2009 r. Stałe Przedstawicielstwo 
Włoch przy Unii Europejskiej przesłało Komisji pocztą 
elektroniczną pismo od władz włoskich, stanowiące 
podsumowanie dyskusji, jaka miała miejsce podczas spot
kania, o którym mowa w poprzednim ustępie.
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( 1 ) Pismo SG (2003) D/233340. 
( 2 ) Dz.U. C 15 z 21.1.2004, s. 28.



II. OPIS 

Zgłoszony środek 

(10) Artykuł 257 ustawy nr 10/01 przewiduje wypłacenie 
dodatkowych 400 mln ITL (206 583 EUR) w formie 
dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 lat 
na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań spół
dzielni rolniczych i ich konsorcjów oraz gospodarstw 
rolnych na mocy ustawy regionalnej nr 52 z dnia 
31 października 1994 r. (zwanej dalej „ustawą nr 
52/94”), zmienionej ustawą nr 13 z dnia 29 kwietnia 
1996 r. (zwanej dalej „ustawą nr 13/96”). Artykuł ten 
zmienia ponadto art. 2 ustawy nr 52/94 w ten sposób, 
że rozszerza możliwość skorzystania z pomocy, przewi
dzianą w tej ostatniej ustawie w odniesieniu do obciążo
nych kosztami zobowiązań istniejących na dzień 
31 grudnia 2000 r. Artykuł ten zawiera wreszcie klau
zulę, zgodnie z którą przewidziana pomoc może być 
wdrożona dopiero po opublikowaniu w Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio (Dzienniku Urzędowym Regionu Lacjum) 
pozytywnego wyniku analizy przeprowadzonej przez 
Komisję zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE. 

Zmieniona podstawa prawna zgłoszonej pomocy 

(11) Ustawa nr 52/94, która stanowi podstawę prawną 
konsolidacji, przewidywała, co następuje: 

a) pomoc dla spółdzielni i ich konsorcjów w formie 
dopłat do odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 
lat na konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań 
związanych z inwestycjami, do których nie przysługi
wały dopłaty publiczne (art. 1 ust. 1); 

b) pomoc dla gospodarstw rolnych w formie dopłat do 
odsetek od kredytów zaciągniętych na 15 lat na 
konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań wyni
kających z już zrealizowanych inwestycji (art. 1 ust. 
2); 

c) pomoc w formie dopłat dla spółdzielni rolniczych 
i ich konsorcjów w przypadku połączenia z innym 
podmiotem spółdzielczym lub wchłonięcia przez 
inny podmiot spółdzielczy w wysokości do 50 % 
zobowiązań zarejestrowanych w bilansie ww. spół
dzielni lub konsorcjum w celu umorzenia przedmio
towych zobowiązań (art. 4); 

d) za obciążone kosztami zobowiązania uważano te 
zobowiązania, które wynikały z krótko-, średnio- 
i długoterminowych pożyczek bankowych otrzyma
nych bez pomocy publicznej i istniały na dzień 
wejścia w życie ustawy. 

(12) Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, 
o którym mowa w art. 88 (dawniej art. 93) ust. 2 Trak
tatu WE, w odniesieniu do pomocy przewidzianej 
w przedmiotowej ustawie ( 3 ), ponieważ nie miała 
pewności co do jej zgodności z kryteriami, na których 
oparła się w celu przeprowadzenia analizy. 

(13) Zgodnie z tymi kryteriami Komisja uznała ten rodzaj 
dotacji za pomoc na prowadzenie działalności, która 
w ogólnym ujęciu mogła być uznana za zgodną ze 
wspólnym rynkiem tylko w przypadku spełnienia nastę
pujących trzech warunków: 

a) pomoc ta powinna dotyczyć obciążonych kosztami 
zobowiązań związanych z pożyczkami zaciągniętymi 
na finansowanie już zrealizowanych inwestycji; 

b) łączna wysokość pomocy ewentualnie przyznanej 
w okresie, w którym zaciągnięta została pożyczka, 
i przedmiotowej pomocy nie mogła przekroczyć 
wartości procentowej ogólnie dopuszczanej przez 
Komisję, tj.: 

— na inwestycje w podstawowym sektorze rolnictwa: 
35 % lub 75 % na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania w rozumieniu dyrek
tywy Rady 75/268/EWG ( 4 ), 

— na inwestycje w sektorze przetwórstwa lub obrotu 
produktami rolnymi: 55 % (lub 75 % na obszarach 
celu 1) na projekty zgodne z programami sekto
rowymi lub z jednym z celów art. 1 rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 866/90 ( 5 ) oraz 35 % (lub 
50 % na obszarach celu 1) na inne projekty, które 
nie zostały wykluczone na podstawie kryteriów 
wyboru określonych w pkt 2 załącznika do 
decyzji Komisji 90/342/EWG ( 6 ) (lub decyzji 
Komisji 94/173/EWG ( 7 ); 

c) przedmiotowa pomoc mogła być wypłacana tylko po 
zmianie stóp procentowych dla nowych pożyczek, 
aby uwzględnić zmianę kosztu pieniądza (wartość 
pomocy musiała w tym przypadku być niższa lub 
równa wydatkom poniesionym na skutek tej zmiany) 
lub tylko dla gospodarstw rolnych, które dawały 
gwarancje rentowności, w szczególności 
w przypadku gdy wysokość kosztów finansowych 
związanych z istniejącymi pożyczkami mogła przy
nieść szkodę gospodarstwom lub doprowadzić do 
ich upadłości. 

(14) W związku ze wszczęciem postępowania władze włoskie 
zmieniły ustawę nr 52/94 ustawą nr 13/96, dzięki czemu 
Komisja mogła zamknąć ww. postępowanie, uznając za 
zgodną ze wspólnym rynkiem pomoc w formie zmie
nionej ww. ustawą ( 8 ).
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( 3 ) Akta C 43/95 (dawniej NN 73/94) (Dz.U. C 327 z 7.12.1995, s. 9). 

( 4 ) Dz.U. L 128 z 19.5.1975, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 91 z 6.4.1990, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. L 163 z 29.6.1990, s.71. 
( 7 ) Dz.U. L 222 z 20.9.1995, s. 19. 
( 8 ) Pismo SG(96) D/3465 z dnia 29 marca 1996 r.



(15) Zmiany wprowadzone do programu na mocy ustawy nr 
13/96 są następujące: 

a) dopłata w wysokości do 50 % zobowiązań zarejestro
wanych w bilansie spółdzielni w przypadku połą
czenia lub wchłonięcia została zniesiona; 

b) dopłaty na konsolidację obciążonych kosztami zobo
wiązań spółdzielni i konsorcjów (art. 1 ust. 1 ustawy 
nr 52/94), a także pomoc dla gospodarstw (art. 1 ust. 
2), mogą być przyznane wyłącznie na konsolidację 
zobowiązań związanych z realizacją inwestycji; 

c) wartość ww. pomocy może być równa tylko części 
inwestycji (limit) równej 80 % w przypadku spół
dzielni i 65 % w przypadku gospodarstw rolnych; 

d) przyznana pomoc nie może przekraczać limitów na 
ogół dopuszczanych przez Komisję obowiązujących 
dla łącznej kwoty ewentualnie przyznanej pomocy, 
gdy pożyczka została zaciągnięta, oraz przedmiotowej 
pomocy, tj.: 35 % (75 % na obszarach o nie- 
korzystnych warunkach gospodarowania 
w rozumieniu dyrektywy 75/268/EWG) w przy- 
padku inwestycji w podstawowy sektor rolny oraz 
55 % w przypadku inwestycji w sektor przetwórstwa 
lub obrotu produktami rolnymi; 

e) przedmiotowa pomoc może być przyznana tylko 
gospodarstwom rolnym lub spółdzielniom, które 
dają gwarancję rentowności, w szczególności 
w przypadku gdy wysokość kosztów finansowych 
związanych z istniejącymi pożyczkami mogła przy
nieść szkodę gospodarstwom lub doprowadzić do 
ich upadłości. 

(16) Program pomocy, zatwierdzony z uwzględnieniem tych 
zmian, nie zmienił się do momentu, gdy Komisja wydała 
decyzję o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 
Traktatu WE w odniesieniu do przepisów art. 257 
ustawy nr 10/01. 

III. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA NA MOCY ART. 88 
UST. 2 TRAKTATU WE 

(17) Komisja wszczęła postępowanie przewidziane w art. 88 
ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przepisów art. 257 
ustawy nr 10/01, a także wobec pomocy wypłaconej 
w ramach programu pomocy między dniem 1 stycznia 
1998 r. a dniem 20 maja 2001 r. (data wejścia w życie 
ww. ustawy nr 10/01), która miała być finansowana 
w formie dopłaty przewidzianej w przywołanym arty
kule, ponieważ żywiła wątpliwości co do zgodności 
przedmiotowej pomocy ze wspólnym rynkiem, 
w szczególności w odniesieniu do następujących 
aspektów: 

a) kwoty przewidziane w art. 257 ustawy nr 10/01 
miały służyć finansowaniu programu pomocy na 
konsolidację obciążonych kosztami zobowiązań 
gospodarstw rolnych i spółdzielni, zatwierdzonego 
przez Komisję w 1996 r. na podstawie specjalnych 
warunków w zakresie ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw, które można było 
zastosować do sektora rolnego zamiast przepisów 
wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo
nych przedsiębiorstw z 1994 r. ( 9 ) (zwanych dalej 
„wytycznymi z 1994 r.”), jak wyraźnie przewidziano 
w tych ostatnich; 

b) wytyczne z 1994 r. zastąpiono wytycznymi wspól
notowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu rato
wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
w 1997 r. ( 10 ) (zwanymi dalej „wytycznymi 
z 1997r.”), które ustanawiały nowe warunki, mające 
zastosowanie do sektora rolnego; należało dostosować 
program do tych nowych warunków, począwszy od 
dnia 1 stycznia 1998 r.; żadna z dostępnych infor
macji nie umożliwiała jednak stwierdzenia, że 
program dostosowano; 

c) wytyczne z 1997 r. zostały zastąpione następnie 
wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo
nych przedsiębiorstw w 1999 r. (zwanymi dalej 
„wytycznymi z 1999 r.”), do których również należało 
dostosować przedmiotowy program; 

d) żadna z dostępnych informacji nie umożliwiała 
jednak stwierdzenia, że przedmiotowy program 
dostosowano do wymogów wytycznych z 1999 r.; 

e) w tym kontekście zgodność ze wspólnym rynkiem 
pomocy przyznanej między dniem 1 stycznia 
1998 r. a dniem 20 maja 2001 r. (data wejścia 
w życie ustawy nr 10/01), a także sposób wykorzys
tania dotacji przewidzianej w art. 257 ustawy nr 
10/01 budził wątpliwości. 

IV. UWAGI WŁADZ WŁOSKICH 

(18) Pismem z dnia 2 lipca 2004 r., zarejestrowanym dnia 
7 lipca 2004 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy 
Unii Europejskiej przekazało Komisji uwagi sformuło
wane przez władze włoskie w związku ze wszczęciem 
postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu 
WE w odniesieniu do przepisów art. 257 ustawy nr 
10/01, a także wobec pomocy wypłaconej w ramach 
programu pomocy między dniem 1 stycznia 1998 r. 
a dniem 20 maja 2001 r. (data wejścia w życie ww. 
ustawy regionalnej), która miała być finansowana 
w formie dopłat przewidzianych w przywołanym arty
kule.
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( 9 ) Dz.U. C 368 z 23.12.1994, s.12. 
( 10 ) Dz.U. C 283 z 19.9.1997, s. 2



(19) W piśmie tym władze włoskie informowały przede 
wszystkim o wycofaniu zgłoszenia art. 257 ustawy nr 
10/01, a także o wszczęciu postępowania w celu jego 
uchylenia, uściślając, że nie zastosowano żadnego środka 
wykonawczego ani nie wypłacono żadnej pomocy na 
podstawie przedmiotowego artykułu. 

(20) Władze włoskie podkreślają ponadto że w piśmie 
zatwierdzającym ustawę nr 52/94 Komisja stwierdza, że 
przedmiotowa pomoc jest zgodna z kryteriami mającymi 
do niej zastosowanie i dlatego można do niej zastosować 
odstępstwo przewidziane w art. 92 (obecnie art. 87 ust. 
3 lit. c) Traktatu WE), ponieważ jest środkiem mającym 
na celu ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodar
czych lub niektórych regionów gospodarczych, nie zmie
niając warunków wymiany handlowej w zakresie 
sprzecznym ze wspólnym interesem, bez odwoływania 
się do wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw. 

(21) Zdaniem władz włoskich i jak wynika z korespondencji 
z Komisją prowadzonej w latach 1994-1996, oczywiste 
jest, że celem ustawy nr 52/94 było uniknięcie sytuacji, 
w której gospodarstwa rolne w momencie realizowania 
inwestycji musiałyby ponosić koszty stóp procentowych 
dużo wyższe w porównaniu z rynkowymi na skutek 
zmian kosztu pieniądza, co spowodowałoby zagrożenie 
dla ich działalności. Region Lacjum ponadto zawsze 
gwarantował sprawdzanie rentowności przedsiębiorstw 
będących beneficjentami pomocy, w oparciu 
w szczególności o plany restrukturyzacji, które przedsię
biorstwa te zobowiązane były przedstawiać zgodnie 
z ustawą nr 52/94 ze zmianami. 

(22) W tym kontekście władze włoskie uważają, że do 
pomocy przewidzianej przez ustawę nr 52/94 można 
zastosować odstępstwo, o którym mowa w art. 87 ust. 
3 lit. c) Traktatu WE. 

(23) W piśmie z dnia 2 lipca 2004 r. władze włoskie pytały 
ponadto czy w przypadku analizy – z punktu widzenia 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
– pomocy wypłaconej w latach 1998–2000 ( 11 ) dla 
kredytów istniejących na dzień 5 grudnia 1994 r., nie 
byłoby możliwe zastosowanie pkt 2.5 wytycznych 
z 1997 r., zgodnie z którym „wytyczne nie przesądzają 
ponadto zastosowania zatwierdzonych programów 
pomocy przyznawanej w celach innych niż ratowanie 
i restrukturyzacja, na przykład rozwój regionalny [i] 
rozwój MŚP”, zważywszy, że środki przewidziane ustawą 
nr 52/94 zostały zatwierdzone jako środki przeznaczone 
na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych 
lub niektórych regionów gospodarczych, nie zmieniając 
warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym 
ze wspólnym interesem. 

(24) Wreszcie w odpowiedzi na twierdzenia wyrażone w pkt 
29 pisma z dnia 11 grudnia 2003 r. (zob. przypis 1), 

w którym Komisja prosiła władze włoskie o przekazanie 
niektórych uchwał regionalnych, a także wyciągów ze 
wszystkich ustaw finansowych przyjętych po dniu 
1 stycznia 1998 r., aby umożliwić ustalenie dokładnej 
wysokości kwot przeznaczanych każdego roku na finan
sowanie przedmiotowego programu, władze włoskie 
uściśliły, jak następuje: 

a) jedyne finansowanie, jakie przewidywała ustawa nr 
52/94, to finansowanie przewidziane w tejże ustawie 
i ujęte w bilansie regionu za 1995 r. ( 12 ); 

b) wielkość wydatków została dokładnie określona 
dopiero w 1996 r., po zatwierdzeniu ustawy przez 
Komisję; 

c) działania na rzecz przedsiębiorstw, które spełniały 
warunki określone w ustawie nr 52/94, zostały 
sfinansowane ze środków, które zwolniły się dzięki 
oszczędnościom wynikającym z obniżenia stopy 
procentowej i rygorystycznemu stosowaniu ustawy, 
przy czym nie był konieczny jakikolwiek dodatkowy 
bilans; 

d) interwencja Regionu Lacjum na rzecz gospodarstw 
rolnych dotyczyła wyłącznie kredytów bankowych, 
związanych z realizacją inwestycji i istniejących na 
dzień 5 grudnia 1994 r., przy czym należy pamiętać, 
że w 1994 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
obowiązująca we Włoszech stopa procentowa była 
jedną z najwyższych w krajach Unii Europejskiej. 

(25) W piśmie przekazanym Komisji dnia 3 kwietnia 2009 r. 
władze włoskie uściśliły, że wszystkie wnioski 
o przyznanie pomocy w ramach programu zostały 
złożone przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

V. OCENA 

(26) Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu, wszelka pomoc przy
znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu 
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym 
rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę hand
lową między państwami członkowskimi. 

(27) Przedmiotowy środek odpowiada tej definicji, ponieważ 
sprzyja określonym przedsiębiorstwom (tym, które 
muszą sprostać obciążonym kosztami zobowiązaniom 
w sektorze rolnym) i może wpłynąć na wymianę hand
lową, zważywszy na miejsce zajmowane przez Włochy 
w sektorze produkcji rolnej (przykładowo w 2006 r. 
Włochy były trzecim producentem mięsa wołowego 
i pierwszym producentem pomidorów w Unii Europej
skiej).
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( 11 ) Władze włoskie podają rok 2000 a nie 2001, ponieważ po 2000 r. 
nie przyznano żadnej pomocy. 

( 12 ) To jest 4 000 000 000 ITL (2 061 856 EUR). W latach 1998–2000 
wartość przyznanej pomocy wyniosła 1 400 000 000 ITL (721 650 
EUR).



(28) Niemniej w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 2 
i 3 Traktatu WE niektóre środki można uznać w drodze 
odstępstwa za zgodne ze wspólnym rynkiem. 

(29) W analizowanym przypadku, uwzględniając charakter 
przedmiotowego programu, jedyne odstępstwo, na jakie 
można się powołać, to odstępstwo przewidziane w art. 
87 ust. 3 lit. c) Traktatu, który przewiduje, że za zgodną 
ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc prze
znaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, 
o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej 
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. 

(30) Zanim zostanie przeanalizowana możliwość zastoso
wania tego odstępstwa, Komisja podkreśla, że w piśmie 
z dnia 2 lipca 2004 r., sporządzonym po dacie wszczęcia 
postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu 
WE, władze włoskie poinformowały, że została wszczęta 
procedura uchylenia art. 257 ustawy nr 10/01 i że nie 
została wypłacona żadna pomoc na mocy przepisów 
tego artykułu. Pismem przesłanym teleksem w dniu 
20 września 2005 r. służby Komisji wezwały władze 
włoskie do przedstawienia dowodu uchylenia art. 257 
ustawy nr 10/01. 

(31) Służby Komisji otrzymały odpowiedź na wspomniany 
teleks pismem z dnia 16 lipca 2008 r., które potwier
dzało uchylenie na mocy art. 27 ust. 2 ustawy regio
nalnej nr 4 z dnia 28 kwietnia 2006 r. spornych prze
pisów zawartych w art. 257 ustawy nr 10/01, której 
stosowanie zostało jednak wstrzymane od momentu 
wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 
2 Traktatu WE. Ponadto władze włoskie poinformowały 
o wycofaniu zgłoszenia wcześniej cytowanego art. 257 
pismem z dnia 2 lipca 2004 r. 

(32) Uwzględniając te elementy, Komisja nie ma podstaw do 
kontynuowania swojego postępowania w sprawie prze
pisów art. 257 ustawy nr 10/01 i może zamknąć postę
powanie wyjaśniające. 

(33) Odnośnie do możliwości zastosowania odstępstwa, 
o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, 
w odniesieniu do pomocy przyznanej między dniem 
1 stycznia 1998 r. a dniem 31 grudnia 2000 r. (zob. 
przypis 11), służby Komisji podkreślają, że władze 
włoskie, w uwagach przekazanych po wszczęciu postę
powania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, 
i podczas spotkania, które następnie miało miejsce, uści 
śliły, że przedmiotowe działania zostały sfinansowane 
wyłącznie ze środków ujętych w bilansie programu 
C 43/95 zatwierdzonego przez Komisję (zob. motyw 
24). Z pisma władz włoskich, przekazanego dnia 
3 kwietnia 2009 r., można wnosić ponadto że wszystkie 

wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone przed 
dniem 1 stycznia 1998 r. (zob. motyw 25). 

(34) Zważywszy, że z powyższych danych wynika, że kwoty 
wykorzystane w latach 1998–2000 były już przed
miotem decyzji Komisji i że nie został złożony żaden 
wniosek po dacie, po której każdy nowy złożony 
wniosek winien być dostosowany do nowych przepisów 
obowiązujących w zakresie pomocy na ratowanie 
i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw (zob. 
motyw 17), Komisja nie ma podstaw do ponownego 
wypowiadania się, w świetle przywołanych przepisów, 
co do możliwości zastosowania odstępstwa, o którym 
mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, 
w odniesieniu do pomocy przyznanej w latach 
1998–2000, która stanowi w rzeczywistości kontynuację 
finansowania wynikającego z wniosków o przyznanie 
pomocy złożonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. 
i spełniających warunki, o których mowa w motywie 
15, wcześniej zatwierdzonych przez Komisję (zob. 
motyw 14). Postępowanie wszczęte w odniesieniu do 
działań dokonywanych w latach 1998–2000 może 
więc również zostać zamknięte. 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Postępowanie, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, 
wszczęte na mocy pisma z dnia 11 grudnia 2003 r. ( 13 ), 
w odniesieniu do opisanego powyżej programu zostało 
zamknięte, ponieważ stało się zbędne ze względu na fakt, że 
Włochy wycofały zgłoszenie dnia 2 lipca 2004 r. i nie zreali
zowały projektu pomocowego. 

Artykuł 2 

Postępowanie, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, 
wszczęte wobec pomocy przyznanej przez Włochy (Region 
Lacjum) w latach 1998–2000 w ramach programu pomocy 
opartego na przepisach ustawy nr 52/94 zmienionej ustawą 
nr 13/96, i które stało się zbędne, zostaje zamknięte. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Mariann FISCHER BOEL 

Członek Komisji
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( 13 ) Zob. przypis 2.


