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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

nr 20/14/COL 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty drugi 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 Sprawiedli
wości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 24, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

Rozdział wytycznych w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (3) Urzędu Nadzoru EFTA przestał 
obowiązywać dnia 31 grudnia 2013 r. (4). 

Rozdział ten odpowiadał wspólnotowym zasadom ramowym dotyczącym pomocy państwa dla przemysłu stocznio
wego (5), które również przestały obowiązywać dnia 31 grudnia 2013 r. (6). 

Dnia 6 grudnia 2013 r. Komisja Europejska („Komisja”) wydała komunikat w sprawie przedłużenia obowiązywania zasad 
ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego do dnia 30 czerwca 2014 r. (7). 

Zgodnie z pkt 10 wspólnotowych zasad ramowych Komisja przewiduje włączenie przepisów dotyczących pomocy na 
wspieranie innowacyjności dla przemysłu stoczniowego do wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy 
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz włączenie przepisów dotyczących pomocy regionalnej 
dla przemysłu stoczniowego do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. 

Dnia 19 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Urząd 
Nadzoru EFTA („Urząd”) również przyjął nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Obydwa 
dokumenty zawierające wytyczne zaczną jednak obowiązywać dopiero od dnia 1 lipca 2014 r. 

Komisja prowadzi także obecnie przegląd zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną. Data przyjęcia nowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badaw
czą, rozwojową i innowacyjną nie jest jeszcze znana, ale Komisja planuje zakończyć procedurę do dnia 30 czerwca 
2014 r. 

Biorąc pod uwagę, że Urząd przewiduje także rozszerzenie zakresu ogólnych przepisów horyzontalnych tak, by obejmo
wały one sektor przemysłu stoczniowego, zgodnie z pkt 10 wytycznych dotyczących przemysłu stoczniowego, oraz 
w celu zapewnienia jednolitego stosowania zasad pomocy państwa na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodar
czego, należy przedłużyć okres stosowania obecnie obowiązującego rozdziału wytycznych dotyczących pomocy państwa 
dla przemysłu stoczniowego Urzędu. 
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(1) „Porozumienie EOG”. 
(2) „Porozumienie o nadzorze i Trybunale”. 
(3) Dz.U. L 31 z 31.1.2013, s. 77 oraz Suplement EOG nr 7 z 31.1.2013, s. 1. 
(4) Zob. pkt 35 wytycznych w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego Urzędu Nadzoru EFTA. 
(5) Dz.U. C 364 z 14.12.2011, s. 9. 
(6) Zob. pkt 35 wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego. 
(7) Dz.U. C 357 z 6.12.2013, s. 1. 



Przeprowadzono konsultacje z Komisją i państwami EFTA, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Pierwsze zdanie pkt 35 rozdziału wytycznych w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego Urzędu Nadzoru 
EFTA otrzymuje brzmienie: 

„(35)  Urząd będzie stosował zasady określone w niniejszych wytycznych do dnia 30 czerwca 2014 r.”. 

Artykuł 2 

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2014 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Oda Helen SLETNES Frank BÜCHEL 

Przewodniczący Członek Kolegium  
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