
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 372/2014 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do obliczania niektórych terminów, 
rozpatrywania skarg oraz identyfikacji i ochrony informacji poufnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 27, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W kontekście modernizacji zasad pomocy państwa, która ma przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” 
na rzecz wzrostu gospodarczego, jak i do konsolidacji budżetowej (2), rozporządzenie (WE) nr 659/1999 zostało 
zmienione rozporządzeniem (EU) nr 734/2013 (3) w celu poprawy skuteczności kontroli pomocy państwa. 
Zmiana ta miała w szczególności na celu poprawę skuteczności rozpatrywania skarg przez Komisję oraz wprowa
dzenie uprawnień Komisji do bezpośredniego zwracania się o informacje do uczestników rynku oraz do prowa
dzenia dochodzeń dotyczących sektorów gospodarki i instrumentów pomocy. 

(2)  W świetle tych zmian konieczne jest ustalenie, jakie zdarzenia stanowią punkt wyjścia dla obliczania terminów 
w kontekście wniosków o udzielenie informacji skierowanych do osób trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 659/1999. 

(3) Komisja może, z własnej inicjatywy, przeanalizować informacje dotyczące niezgodnej z prawem pomocy nieza
leżnie od źródła, w celu oceny zgodności z art. 107 i 108 Traktatu. W tym kontekście skargi są zasadniczym 
źródłem informacji służących do wykrywania naruszeń zasad pomocy państwa. Ważne jest zatem określenie 
jasnych i skutecznych procedur rozpatrywania skarg, jakie wpływają do Komisji. 

(4)  Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 skargi informujące Komisję o jakiejkolwiek domniemanej 
pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mogą być wnoszone 
wyłącznie przez zainteresowane strony. W związku z tym osoby fizyczne i prawne składające skargę powinny 
mieć obowiązek wykazać, że są zainteresowanymi stronami w rozumieniu art. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) 
nr 659/1999. 

(5)  W celu usprawnienia rozpatrywania skarg oraz zwiększenia przejrzystości i pewności prawa należy określić, jakie 
informacje skarżący powinni przekazywać Komisji. Aby zapewnić, że Komisja otrzymuje wszystkie istotne infor
macje dotyczące domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przezna
czeniem, od zainteresowanych stron wymaga się, na mocy rozporządzenia (WE) nr 659/1999, wypełnienia 
formularza i przekazania wszystkich obowiązkowych informacji w nim wymaganych. Należy zatem opracować 
formularz, który będzie stosowany do tego celu. 
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(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. 
(2) Komunikat Komisji „EUROPA 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz

nemu”; COM(2010) 2020 final. 
(3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 734/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegó

łowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 15). 



(6) Wymogi stawiane zainteresowanym stronom składającym skargi nie powinny ich nadmiernie obciążać, a jedno
cześnie należy zapewnić, aby Komisja otrzymała wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia dochodzenia 
w sprawie domniemanej pomocy niezgodnej z prawem lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

(7)  W celu zapewnienia, że informacje stanowiące tajemnicę handlową i inne poufne informacje przekazane Komisji 
są traktowane zgodnie z art. 339 Traktatu, każda osoba przekazująca informacje powinna wyraźnie wskazać, 
które informacje uważa za poufne oraz dlaczego. Zainteresowany powinien być zobowiązany do dostarczenia 
Komisji oddzielnej, jawnej wersji informacji, którą można będzie przekazać właściwemu państwu członkow
skiemu, aby mogło ono przedstawić swoje uwagi. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 794/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Terminy określone w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999 oraz w niniejszym rozporządzeniu lub ustalone 
przez Komisję zgodnie z art. 108 Traktatu są obliczane zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1182/71 
oraz szczegółowymi zasadami określonymi w ust. 2 do 5b niniejszego artykułu. W razie niezgodności za wiążące 
uznaje się przepisy niniejszego rozporządzenia.”; 

b)  dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„5a. W odniesieniu do terminu przedstawienia informacji wymaganych od osób trzecich na podstawie art. 6a 
ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, za zdarzenie właściwe do celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, 
Euratom) nr 1182/71 uważa się otrzymanie wniosku o udzielenie informacji. 

5b. W odniesieniu do terminu przedstawienia informacji wymaganych od osób trzecich na podstawie art. 6a 
ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, za zdarzenie właściwe do celów art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG, 
Euratom) nr 1182/71 uważa się powiadomienie o decyzji.”; 

2)  po art. 11 dodaje się rozdziały Va i Vb w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ Va 

ROZPATRYWANIE SKARG 

Artykuł 11a 

Dopuszczalność skarg 

1. Każdy składający skargę zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 musi 
wykazać, że jest zainteresowaną stroną w rozumieniu art. 1 lit. h) tego rozporządzenia. 

2. Zainteresowane strony należycie wypełniają formularz zawarty w załączniku IV i przekazują wszystkie 
obowiązkowe informacje w nim wymagane. Na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony Komisja może zwolnić 
ją z obowiązku przekazania niektórych informacji wymaganych w formularzu. 

3. Skargi składa się w jednym z języków urzędowych Unii. 
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(1) 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). 



ROZDZIAŁ Vb 

IDENTYFIKACJA I OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH 

Artykuł 11b 

Ochrona tajemnic handlowych i innych informacji poufnych 

Każda osoba przekazująca informacje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 659/1999 wyraźnie wskazuje informacje, 
które uważa za poufne, podając uzasadnienie ich poufności, oraz przekazuje Komisji oddzielną, jawną wersję złożo
nego wniosku. Jeżeli informacje muszą być przekazane w określonym terminie, ten sam termin ma zastosowanie do 
przekazania wersji niepoufnej.”; 

3)  tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IV. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK IV 
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