
III 

(Inne akty) 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 438/12/COL 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

zmieniająca po raz osiemdziesiąty szósty 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 do tego porozumienia, 

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie między państwami EFTA 
w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied
liwości ( 2 ), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 24, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

Rozdział wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
Urzędu Nadzoru EFTA ( 3 ) przestanie obowiązywać dnia 30 listo
pada 2012 r. ( 4 ), 

Rozdział ten odpowiada Wytycznym wspólnotowym doty
czącym pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw ( 5 ), które przestały obowiązywać 
dnia 9 października 2012 r. ( 6 ), 

Dnia 28 września 2012 r. Komisja Europejska przyjęła Komu
nikat dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 
1 października 2004 r., do momentu gdy zostaną one zastą
pione nowymi przepisami ( 7 ). 

Obowiązywanie obecnego rozdziału dotyczącego pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przed
siębiorstw, który przestanie obowiązywać dnia 30 listopada 

2012 r., musi zatem zostać przedłużone w celu zapewnienia 
jednolitego stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa 
w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Przeprowadzono konsultacje z Komisją Europejską i państwami 
EFTA, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Okres obowiązywania rozdziału wytycznych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożo
nych przedsiębiorstw Urzędu Nadzoru EFTA zostaje przedłu 
żony do momentu zastąpienia go nowymi przepisami. 

Artykuł 2 

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2012 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Oda Helen SLETNES 
Przewodnicząca 

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON 
Członek Kolegium
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( 1 ) „Porozumienie EOG”. 
( 2 ) „porozumienie o nadzorze i Trybunale”. 
( 3 ) Dz.U. L 97 z 15.4.2005, s. 41, Suplement EOG nr 18 z 15.4.2005, 

s. 1. 
( 4 ) Zob. pkt 90, obowiązywanie przedłużone decyzją Urzędu Nadzoru 

EFTA nr 433/09/COL z dnia 30.10.2009 r. zmieniającą po raz 
siedemdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dzie
dzinie pomocy państwa, Dz.U. L 48 z 25.2.2010, s. 27 oraz Suple
ment EOG nr 9 z 25.2.2010, s. 12. 

( 5 ) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2-17. 
( 6 ) Zob. pkt 102, obowiązywanie przedłużone komunikatem Komisji 

dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnoto
wych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restruktury
zacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 156 z 9.7.2009, s. 3. 

( 7 ) Dz.U. C 296 z 2.10.2012, s. 3.
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