
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA 

NR 302/14/COL 

z dnia 16 lipca 2014 r. 

zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie 
pomocy państwa poprzez modyfikację niektórych wytycznych w sprawie pomocy państwa 

[2015/95] 

URZĄD NADZORU EFTA („Urząd”), 

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego 
art. 61–63 oraz protokół 26, 

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału 
Sprawiedliwości („porozumienie o nadzorze i Trybunale”), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 24, a także 
art. 1 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, 

A także mając na uwadze, co następuje: 

Zgodnie z art. 24 porozumienia o nadzorze i Trybunale Urząd wprowadza w życie postanowienia Porozumienia EOG 
dotyczące pomocy państwa. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) porozumienia o nadzorze i Trybunale Urząd wydaje zawiadomienia oraz wskazówki w 
kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeżeli porozumienie to lub porozumienie o nadzorze i Trybunale wyraźnie tak 
stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne. 

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zmieniający komunikaty Komisji dotyczące 
Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci 
szerokopasmowych, Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, pomocy państwa przeznaczonej na 
filmy i inne utwory audiowizualne, Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie 
finansowania ryzyka oraz Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw 
lotniczych (1). Celem zmian jest ujednolicenie przepisów dotyczących przejrzystości zawartych w poszczególnych 
wytycznych w sprawie pomocy państwa i uproszczenie bieżących przepisów. 

Komunikat ten ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa w całym Europejskim Obszarze 
Gospodarczym zgodnie z celem jednorodności ustalonym w art. 1 Porozumienia EOG. 

Zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” załącznika XV do Porozumienia EOG Urząd przyjmuje, po konsultacji z Komisją 
Europejską, nowe zasady odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. 

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską, 

PO KONSULTACJI z państwami EFTA pismem z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczącym przedmiotowej kwestii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W zasadach merytorycznych w dziedzinie pomocy państwa wprowadza się następujące zmiany. 

Artykuł 2 

Na mocy niniejszej decyzji zastępuje się następujące punkty: 

—  dwa pierwsze zdania pkt 74) lit. j) Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do 
szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2), 
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(1) Dz.U. C 198 z 27.6.2014, s. 30. 
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dostępne na stronie internetowej: http://www.eftasurv.int/media/state-aid- 

guidelines/Part-IV—Application-of-state-aid-rules-in-relation-to-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf 

http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-IV---Application-of-state-aid-rules-in-relation-to-rapid-deployment-of-broadband-networks.pdf
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—  pkt 135 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (1), 

—  pkt 51 ppkt 7) Wytycznych w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne (2), 

—  pkt 162 i 163 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych (3), 

poniższym tekstem: 

„Państwa EFTA zapewniają opublikowanie na kompleksowej stronie internetowej poświęconej pomocy państwa, na 
poziomie krajowym lub regionalnym, następujących informacji: 

—  pełnego tekstu zatwierdzonego programu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej oraz 
przepisów wykonawczych do tego programu lub decyzji, lub odpowiedniego linku do tych informacji, 

—  nazwy organu(-ów) przyznającego(-ych) pomoc, 

—  nazwy poszczególnych beneficjentów, formy i wysokości pomocy przyznanej każdemu z beneficjentów, daty 
przyznania pomocy, rodzaju przedsiębiorstwa (MŚP/duże przedsiębiorstwo), regionu, w którym ma siedzibę 
beneficjent (na poziomie regionu statystycznego 2) (*), oraz głównego sektora gospodarki, w którym beneficjent 
prowadzi działalność (na poziomie grup NACE) (**). 

Wymóg ten można znieść w odniesieniu do pomocy indywidualnej niższej niż 500 000 EUR. W odniesieniu do 
programów w formie korzyści podatkowych informacji na temat kwot pomocy indywidualnej (***) można udzielać 
z wykorzystaniem następujących przedziałów (w milionach EUR): [0,5–1]; [1–2]; [2–5]; [5–10]; [10–30]; [30 i 
więcej]. 

Takie informacje należy opublikować po podjęciu decyzji o przyznaniu pomocy i przechowywać przez co najmniej 
10 lat, zapewniając do nich powszechny i nieograniczony dostęp (****). Państwa EFTA nie mają obowiązku przedsta
wiania wymienionych wyżej informacji przed dniem 1 lipca 2016 r. (*****).  

(*) Termin »region statystyczny« jest stosowany zamiast akronimu »NUTS« używanego w odpowiednich 
wytycznych Komisji. NUTS to skrót od nazwy wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statys
tycznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 
(Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). Rozporządzenie to nie zostało jeszcze uwzględnione w Porozumieniu EOG. 
Jednak w celu ustalenia wspólnych definicji w kontekście stale rosnącego zapotrzebowania na dane 
statystyczne na poziomie regionalnym Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – oraz urzędy krajowe 
państw kandydujących i EFTA zgodziły się na ustanowienie regionów statystycznych podobnych do 
klasyfikacji NUTS. 

(**) Z wyjątkiem tajemnic handlowych i innych informacji poufnych w należycie uzasadnionych przypadkach 
oraz za zgodą Urzędu (zob. wytyczne Urzędu w sprawie tajemnicy służbowej w decyzjach dotyczących 
pomocy państwa (Dz.U. L 154 z 8.6.2006, s. 27 oraz Suplement EOG nr 29 z 8.6.2006, s. 1)). 

(***) Publikowana kwota to maksymalna dozwolona korzyść podatkowa, a nie kwota odliczana każdego roku 
(np. w kontekście ulg podatkowych publikuje się raczej maksymalną dopuszczalną kwotę ulgi podatkowej, a 
nie rzeczywistą kwotę, która może zależeć od przychodów podlegających opodatkowaniu i ulegać zmianom 
każdego roku). 

(****) Informacje te muszą zostać opublikowane w terminie 6 miesięcy od daty przyznania pomocy (lub w 
przypadku pomocy w formie korzyści podatkowych – w ciągu 1 roku od daty, w której wymagane jest 
złożenie zeznania podatkowego). W przypadku pomocy niezgodnej z prawem państwa EFTA będą 
zobowiązane zapewnić publikację tych informacji ex post, przynajmniej w terminie 6 miesięcy od dnia 
przyjęcia decyzji przez Urząd. Informacje muszą być dostępne w formacie umożliwiającym wyszukiwanie i 
pozyskiwanie danych oraz ich łatwe publikowanie w internecie, na przykład w formacie CSV lub XML. 

(*****) Publikacja informacji dotyczących pomocy przyznanej przed dniem 1 lipca 2016 r., a w przypadku pomocy 
podatkowej publikacja pomocy, o którą wnioskowano lub którą przyznano przed dniem 1 lipca 2016 r., nie 
będzie wymagana.”. 

Artykuł 3 

1. Na mocy niniejszej decyzji wprowadza się następujące zmiany do Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na 
lata 2014–2020 i warunków monitorowania nałożonych na programy pomocy regionalnej: 

—  pkt 169 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, w tym warunek monitorowania, zostaje 
skreślony, 

—  załącznik IV Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 zostaje skreślony. 
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(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dostępne na stronie internetowej: http://www.eftasurv.int/media/state-aid- 
guidelines/Part-III—Guidelines-on-regional-State-Aid-for-2014-2020.pdf. 

(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dostępne na stronie internetowej: http://www.eftasurv.int/media/state-aid- 
guidelines/Part_IV_-_State_aid_for_films_and_other_audiovisual_works.pdf. 

(3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dostępne na stronie internetowej: http://www.eftasurv.int/media/state-aid- 
guidelines/Part-IV—Aviation-Guidelines.pdf. 
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2. W przypadku już zatwierdzonych programów pomocy regionalnej zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020, uwzględniających warunek monitorowania określony w pkt 169 wyżej wymienionych 
wytycznych, rezygnuje się z warunku monitorowania. W związku z powyższym skreśla się ust. 65 decyzji 
nr 225/14/COL z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie regionalnie zróżnicowanych składek na ubezpieczenie społeczne 
2014–2020. 

Artykuł 4 

Na mocy niniejszej decyzji wprowadza się następujące zmiany do Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz 
promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (1): 

—  pkt 166 ppkt (v): 

zamiast:„Z takiego wymogu można zrezygnować w odniesieniu do MŚP, które nie dokonały żadnej komercyjnej 
sprzedaży na żadnym rynku, oraz w przypadku inwestycji o wartości poniżej 200 000 EUR w przedsiębiorstwie 
będącym beneficjentem końcowym.”, 

powinno być:„Z takiego wymogu można zrezygnować w odniesieniu do MŚP, które nie dokonały żadnej komercyjnej 
sprzedaży na żadnym rynku, oraz w przypadku inwestycji o wartości poniżej 500 000 EUR w przedsiębiorstwie 
będącym beneficjentem końcowym.”; 

—  pkt 166 ppkt (vi): 

zamiast:„kwotę otrzymanej korzyści podatkowej, jeżeli kwota ta przekracza 200 000 EUR. Taką kwotę można 
przedstawić w przedziale 2 mln EUR”, 

powinno być:„kwotę otrzymanej korzyści podatkowej, jeżeli kwota ta przekracza 500 000 EUR. Taką kwotę można 
przedstawić z wykorzystaniem następujących przedziałów (w milionach EUR): [0,5–1]; [1–2]; [2–5]; [5–10]; 
[10–30]; [30 i więcej].”; 

—  a na końcu pkt 166 dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Państwa EFTA nie mają obowiązku przedstawiania wymienionych wyżej informacji przed dniem 1 lipca 2016 r. (*).  

(*) Publikacja informacji dotyczących pomocy przyznanej przed dniem 1 lipca 2016 r. oraz, w przypadku pomocy 
podatkowej, publikacja pomocy, o którą wnioskowano lub którą przyznano przed dniem 1 lipca 2016 r., nie 
będzie wymagana.”. 

Artykuł 5 

Na mocy niniejszej decyzji wprowadza się tekst w brzmieniu: 

„W przypadku programów pomocy wyłączonych z zakresu rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych jedynie 
na podstawie ich dużego budżetu Urząd oceni ich zgodność wyłącznie na podstawie planu oceny.” 

—  na końcu pkt 49 Wytycznych w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/ 
rozbudowy sieci szerokopasmowych, 

—  na końcu pkt 138 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, 

—  na końcu pkt 167 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, 

—  na końcu pkt 172 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie 
finansowania ryzyka. 

Artykuł 6 

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2014 r. 

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA 

Oda Helen SLETNES Helga JÓNSDÓTTIR 

Przewodnicząca Członek Kolegium  
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(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dostępne na stronie http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part- 
III—State%20aid-to-promote-risk-finance-investments–(Applicable-from-1-July-2014).pdf. 
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