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POMOC PAŃSTWA – NIEMCY

Pomoc państwa SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oraz zmniejszone dopłaty EEG dla odbiorców energochłonnych

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 250/08)

W dniu 9 kwietnia 2014 r. Komisja przyjęła wytyczne UE w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014–2020 (1). Wytyczne te weszły w życie dnia 1 lipca 2014 r. Zgodnie z pkt 248 tych 
wytycznych Komisja zbada zgodność ewentualnej przyznanej bezprawnie pomocy w formie ulg w finansowaniu wspar
cia dla energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z przepisami sekcji 3.7.2 i 3.7.3 tych samych wytycznych.

W świetle wejścia w życie wytycznych UE dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane 
z energią w latach 2014–2020 państwa członkowskie i zainteresowane strony mogą przesyłać uwagi na temat środków 
pomocy, w odniesieniu do których Komisja wszczęła wspomniane powyżej formalne postępowanie wyjaśniające, 
w terminie 20 dni roboczych od daty publikacji niniejszego zawiadomienia na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
Office: Madou 12/59
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych stron zostaną przekazane zainteresowanemu państwu członkowskiemu. Zainteresowane strony 
mogą do zgłaszanych uwag dołączyć odpowiednio uzasadniony pisemny wniosek o objęcie ich tożsamości klauzulą 
poufności. W takim przypadku ze zgłaszanymi uwagami o charakterze poufnym złożyć należy również wersję 
niepoufną.

(1) Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1.
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