
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy 
państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 lipca 

2008 r. 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 166 z dnia 1 lipca 2008 r.) 

(2012/C 197/10) 

Na s. 2 dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Zawiadomienie Komisji – sprostowanie do opublikowanych stóp procentowych stosowanych na 
potrzeby zwrotu pomocy państwa za okres od dnia 14 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 

2008 r. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniło rozporządzenie (WE) nr 
794/2004, między innymi w zakresie metody ustalania stóp procentowych stosowanych na potrzeby 
zwrotu pomocy państwa. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 794/2004, zmienionego art. 1 
rozporządzenia (WE) nr 271/2008, »stopa procentowa jest obliczana przez dodanie 100 punktów bazo
wych do rocznej stopy procentowej na rynku pieniężnym«. Rozporządzenie (WE) nr 271/2008 opubliko
wano w Dzienniku Urzędowym L 82 z dnia 25 marca 2008 r. Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia weszło 
ono w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, tj. dnia 14 kwietnia 
2008 r. 

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (przepis niezmieniony rozporządzeniem (WE) 
nr 271/2008) Komisja publikuje „bieżące i odpowiednie poprzednio obowiązujące stopy procentowe 
zwrotu pomocy państwa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, dla celów informacyjnych, w Inter
necie”. Stopy procentowe obowiązujące na podstawie rozporządzenia (WE) nr 271/2008 w okresie od dnia 
14 kwietnia do dnia 30 czerwca 2008 r. nie zostały jeszcze opublikowane. W celu uzupełnienia danych 
dotyczących stóp procentowych stosowanych na potrzeby zwrotu pomocy państwa oraz dostosowania 
opublikowanej wysokości stóp do metody i przepisów przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 271/2008, w Dzienniku Urzędowym publikuje się poniższą tabelę. Zmiany wysokości stóp procento
wych będą miały zastosowanie od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

Zawiadomienie Komisji – sprostowanie do opublikowanych stóp procentowych stosowanych na 
potrzeby zwrotu pomocy państwa za okres od dnia 14 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 

2008 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporzą
dzenie (WE) nr 794/2004 – jeśli decyzja szczegółowa nie przewiduje inaczej – stopa procentowa stosowana 
na potrzeby zwrotu pomocy państwa będzie również obliczana przez dodanie 100 punktów bazowych do 
stopy bazowej. 

Od dnia Do dnia AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.6.2008 30.6.2008 4,55 4,55 6,58 4,55 4,23 4,55 4,75 6,96 4,55 4,55 4,55 4,55 7,64 4,55 4,55 6,73 4,55 11,09 4,55 4,55 6,14 4,55 11,02 4,66 4,55 4,39 5,60 

14.4.2008 31.5.2008 4,55 4,55 6,58 4,55 4,23 4,55 4,75 6,96 4,55 4,55 4,55 4,55 7,64 4,55 4,55 6,73 4,55 11,09 4,55 4,55 6,14 4,55 9,25 4,66 4,55 4,39 5,60”
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