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(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA nr 156/20/COL 

z dnia 16 grudnia 2020 r.

przyjmująca wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu 
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. [2021/604] 

URZĄD NADZORU EFTA („ESA”),

UWZGLĘDNIAJĄC:

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 61–63 oraz proto
kół 26 do tego porozumienia,

Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości 
(„porozumienie o nadzorze i Trybunale”), w szczególności jego art. 24 oraz art. 5 ust. 2 lit. b),

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 24 porozumienia o nadzorze i Trybunale ESA wprowadza w życie postanowienia Porozumienia EOG doty
czące pomocy państwa.

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

Wytyczne ESA w sprawie środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia
nych po 2012 r. mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. (1).

W dniu 21 września 2020 r. Komisja Europejska („Komisja”) przyjęła wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy 
państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. („wytyczne”) (2). Określono 
w nich warunki, na jakich szczególne środki pomocy przewidziane w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2003/87/WE (3) mogą zostać uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym.

Wytyczne te mają również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym EOG zgodnie z celem jednorod
ności określonym w art. 1 Porozumienia EOG.

(1) Dz.U. L 296 z 7.11.2013, s. 25.
(2) Dz.U. C 317 z 25.9.2020, s. 5.
(3) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami 

emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). Decyzją Wspól
nego Komitetu EOG nr 146/2007 dyrektywa została włączona do Porozumienia EOG w pkt 21al załącznika XX (Dz.U. L 100 
z 10.4.2008, s. 92 oraz Suplement EOG nr 19 z 10.4.2008, s. 90).
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Należy zastąpić obecnie obowiązujące wytyczne ESA nowymi wytycznymi, zgodnymi z wytycznymi Komisji w sprawie 
niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
po 2021 r. (4).

Zgodnie z pkt II części „OGÓLNE” znajdującej się w załączniku XV do Porozumienia EOG ESA przyjmuje, po konsultacji 
z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które przyjęła Komisja Europejska,

PO KONSULTACJI z Komisją Europejską,

PO KONSULTACJI z państwami EFTA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

ESA wprowadza nowe „Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydzia
łami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.”. Nowe wytyczne są załączone do niniejszej decyzji i stanowią jej integralną 
część.

Artykuł 2

Jedynie wersja niniejszej decyzji w języku angielskim jest autentyczna.

Decyzję sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2020 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bente ANGELL-HANSEN
Przewodnicząca

Odpowiedzialny członek Kolegium

Frank J. BÜCHEL
Członek Kolegium

Högni KRISTJÁNSSON
Członek Kolegium

Carsten ZATSCHLER
Zatwierdzający jako dyrektor
ds. prawnych i wykonawczych

(4) Numer dokumentu: 1166905.
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