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Zgodnie z pkt 10.3 akapit drugi wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na dzia 
łalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (dalej „zasady ramowe dotyczące B+R+I”) ( 1 ) zasady te stosuje 
się do dnia 31 grudnia 2013 r. 

W swoim komunikacie z dnia 8 maja 2012 r. ( 2 ) dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie 
pomocy państwa Komisja przyjęła ambitny program reform przewidujący określenie wspólnych zasad oceny 
zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. W konsekwencji obecnie dokonuje się przeglądu i uspraw
nienia poszczególnych wytycznych i przepisów ramowych w zakresie pomocy państwa w celu zapewnienia 
ich spójności ze wspomnianymi wspólnymi zasadami. 

Przegląd zasad ramowych dotyczących B+R+I jest przeprowadzany w kontekście ogólnego procesu unowo
cześnienia zasad pomocy państwa i szczególnie ściśle powiązany z równoległymi pracami nad przyszłym 
ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych. W celu zapewnienia spójnego podejścia do 
wszystkich instrumentów pomocy państwa oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości i pewności 
prawa w dziedzinie pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Komisja posta
nowiła o dalszym stosowaniu zasad ramowych dotyczących B+R+I do dnia 30 czerwca 2014 r. 

Z uwagi na przedłużenie okresu ważności wspomnianych zasad państwa członkowskie mogą przedłużyć, 
o podobny okres, programy pomocy zatwierdzone przez Komisję na podstawie oceny przeprowadzonej 
w oparciu o te zasady, które to programy w przeciwnym razie wygasłyby z dniem 31 grudnia 2013 r. 
W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedłużenia wszystkich takich programów mogą być 
przedmiotem pojedynczego zgłoszenia zgodnie z uproszczoną procedurą ustanowioną w art. 4 rozporzą
dzenia wykonawczego ( 3 ).

PL 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 360/1 

( 1 ) Dz.U. C 323 z 31.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów: „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa”, COM(2012) 209 final. 
( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.U. L 140 z 30.4.2004, 
s. 1.


	Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2013/C 360/01)

