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I.

Cel projektu aktu prawnego

Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej
pomocy państwa (dalej: rozporządzenie upoważniające)1, upoważnia Komisję do określenia w
drodze rozporządzeń, że niektóre kategorie pomocy państwa są zgodne ze wspólnym rynkiem
i są wyłączone spod wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TFUE. Kategorie
pomocy wyłączone spod procedury zgłoszenia to pomoc de minimis2, pomoc dla małych i
średnich przedsiębiorstw, pomoc na działalność badawczo-rozwojową, pomoc na ochronę
środowiska, pomoc szkoleniowa i na zatrudnienie oraz pomoc zgodna z zatwierdzoną przez
Komisję dla każdego państwa członkowskiego mapą pomocy regionalnej.
W dniu 8 maja 2012 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pn. Unowocześnienie
unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa3. Celem tego dokumentu było przedstawienie
w zarysie zintegrowanej strategii Komisji w zakresie reformy kontroli pomocy państwa.
Zdaniem Komisji, kontrola pomocy państwa wymaga unowocześnienia, w celu poprawy
jakość działań Komisji w tej dziedzinie i przekształcenia tego instrumentu w narzędzie
umożliwiające propagowanie należytego wydatkowania środków publicznych na polityki
ukierunkowane na wzrost gospodarczy i ograniczające zakłócenia konkurencji, które
zagrażałyby równym warunkom działania na rynku wewnętrznym. Obecna złożoność
przepisów materialnych i ram proceduralnych, które w równym stopniu mają zastosowanie do
spraw mniejszej i większej wagi, stanowi wyzwanie dla kontroli pomocy państwa. Komisja
wskazała, że wysiłki w zakresie egzekwowania przepisów w obszarze pomocy państwa
należy skoncentrować na sprawach, które mają największy wpływ na rynek wewnętrzny.
W konsekwencji Komisja dąży do zwiększenia kontroli w odniesieniu do pomocy dużej
i potencjalnie mogącej zakłócać konkurencję i jednocześnie do uproszczenia analizy spraw,
które mają jedynie ograniczony wpływ na wymianę handlową i niewielki potencjał
poważnego zakłócenia konkurencji. Drugi z powyższych celów, w opinii Komisji, można
osiągnąć, przeprowadzając przegląd systemu wyłączeń, a szczególnie przegląd zakresu
rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98, który umożliwiłby Komisji grupowe wyłączanie spod
wymogu zgłoszenia kategorii pomocy nieprzewidzianych obecnie w obowiązującym
rozporządzeniu upoważniającym.
W celu ograniczenia ilości spraw o mniejszym znaczeniu, które wpływają do Komisji,
zaproponowała ona włączenie do rozporządzenia upoważniającego niektórych nowych
kategorii pomocy, które z czasem będą mogły zostać wyłączone grupowo z obowiązku
notyfikacji. Do nowych kategorii pomocy objętych propozycją włączenia do rozporządzenia
upoważniającego należą:
1. Pomoc państwa na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
2. Pomoc państwa na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi
3. Pomoc państwa na naprawę szkód spowodowanych niektórymi niekorzystnymi
warunkami pogodowymi w obszarze rybołówstwa
4. Pomoc państwa na rzecz innowacji
1
2
3

Dz. Urz. UE L 142 z 14.5.1998, s. 1.
Możliwość wyłączenia zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 994/98.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów: „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa”
z dnia 8.5.2012 r., COM(2012) 209 final.
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5. Pomoc państwa na leśnictwo oraz
w załączniku I w sektorze spożywczym

promowanie

produktów

niewymienionych

6. Pomoc państwa na zachowanie morskich zasobów biologicznych
7. Pomoc państwa na sport amatorski
8. Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
oddalonych
9. Pomoc państwa na rzecz sektora transportu zgodnie z art. 93 TFUE
10. Pomoc na niektóre rodzaje infrastruktury szerokopasmowej
Istotną przesłanką wprowadzenia nowych przeznaczeń pomocy do rozporządzenia
upoważniającego jest również umożliwienie korzystania z pomocy, przykładowo na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturalnego lub naprawę szkód spowodowanych klęskami
żywiołowymi, przedsiębiorstwom nienależącym do sektora MŚP. Przy obecnym brzmieniu
rozporządzenia upoważniającego, wyłączeniem grupowym w tym zakresie była objęta
wyłącznie pomoc publiczna udzielana małym i średnim przedsiębiorstwom.
Oprócz zmian dotyczących zwiększenia zakresu wyłączeń grupowych, Komisja proponuje
wprowadzenie możliwości określania progów pomocy nie tylko w formie intensywności
pomocy lub maksymalnych kwot pomocy, lecz również w formie maksymalnego poziomu
wsparcia państwa, bez względu na to, czy kwalifikuje się ono jako pomoc państwa
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest
dostosowanie warunków stosowania wyłączeń grupowych do nowych form, w jakich
udzielane jest wsparcie państwa, takich jak instrumenty inżynierii finansowej lub różne formy
kapitału podwyższonego ryzyka.
Mając na uwadze potrzebę uproszczenia procedur związanych z obowiązkami
informacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia upoważniającego, Komisja proponuje
zastąpienie publikacji podsumowań informacji dotyczących programów pomocowych oraz
pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń blokowych, a także projektów dokumentów
Komisji konsultowanych z Komitetem Doradczym w Dzienniku Urzędowym, wymogiem ich
publikacji na stronie internetowej Komisji.

II.

Stanowisko RP

Rząd Polski z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie kompleksowej
reformy i unowocześnienia zasad dopuszczalności pomocy publicznej. Za szczególnie cenną
Rząd Polski uznaje propozycję wprowadzenia do rozporządzenia upoważniającego nowych
kategorii pomocy, w szczególności pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomocy na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz pomoc
na niektóre rodzaje infrastruktury szerokopasmowej.
W odniesieniu do przewidzianego w projekcie rozporządzenia przeniesienia wyłączenia spod
obowiązku notyfikacji pomocy publicznej udzielanej w sektorze transportu, zgodnie
z art. 93 TFUE, zawartego obecnie w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 4, do rozporządzenia upoważniającego, Rząd Polski
nie widzi przeciwwskazań do dokonania takiej zmiany, o ile nowe wyłączenie będzie w pełni
4
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powielać treść dotychczasowego wyłączenia, także w odniesieniu do sektora transportu
kolejowego, tj. o ile nowe wyłączenie będzie stanowić, iż każdy rodzaj pomocy spełniającej
warunki określone w rozporządzeniu nr 1370/2007 będzie wyłączony spod obowiązku
notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.
Rząd Polski, co do zasady, przyjmuje propozycję dostosowania rozporządzenia
upoważniającego do nowych środków pomocy, tj. instrumentów inżynierii finansowej lub
kapitału podwyższonego ryzyka pod względem określania progów pomocy. Jednakże,
w opinii władz polskich, nie jest do końca jasne, w jaki sposób określane będą maksymalne
poziomy wsparcia państwa oraz jakiego rodzaju wsparcia (niespełniające przesłanek
z art. 107 ust. 1 TFUE) będą uwzględniane przy obliczeniu maksymalnego progu pomocy.
Powyższe wymaga zatem doprecyzowania.
Pozytywnie należy ocenić starania Komisji zmierzające do uproszczenia procedur związanych
z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia upoważniającego,
w szczególności w zakresie publikacji informacji dotyczących pomocy udzielanej w oparciu
o wyłączenia blokowe na stronach Komisji oraz umożliwienia zainteresowanym stronom
przedstawiania uwag do projektów rozporządzeń, poprzez ich publikację na stronach Komisji
jeszcze w trakcie trwania konsultacji z Komitetem Doradczym.

III.

Uzasadnienie stanowiska RP

Dnia 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Unowocześnienie unijnej
polityki w dziedzinie pomocy państwa”, którym formalnie rozpoczęto kompleksową reformę
ram pomocy państwa. Dzięki reformie polityka w dziedzinie pomocy państwa będzie się
przyczyniać zarówno do realizacji strategii „Europa 2020” 5, która jest strategią na rzecz
wzrostu w Europie na obecne dziesięciolecie, jak i do konsolidacji budżetowej. Rewizja
rozporządzenia upoważanijącego jest jednym z elementów, które powinny pozwolić Komisji
osiągnąć cele określone w tej inicjatywie.
Włączenie do rozporządzenia upoważanijącego nowych kategorii pomocy, mimo, iż nie
oznacza ich automatycznego wyłączenia grupowego, pozwoli Komisji na stopniowe
rozszerzanie zakresu wyłączeń grupowych, co jednocześnie przełoży się na ograniczenie
ilości spraw wymagających wydania przez Komisję decyzji zatwierdzającej.
W ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo długi czas trwania prowadzonych
postępowań wstępnych, a także formalnej procedury dochodzenia należy do
najpoważniejszych problemów związanych z kontrolą Komisji w dziedzinie pomocy państwa.
Powoduje to opóźnienia w przyjmowaniu przepisów krajowych stanowiących podstawy
prawne udzielania pomocy, a w konsekwencji powstanie ryzyka utraty potencjalnych
inwestorów. Kwestia ta jest szczególnie problematyczna w przypadku wydatkowania przez
Polskę środków strukturalnych oraz przyznawania pomocy na naprawę szkód
spowodowanych klęskami żywiołowymi, kiedy od szybkiego udzielenia pomocy zależy jej
efektywnmość. W związku z powyższym, inicjatywę rozszerzenia kategorii pomocy, które
zostaną grupowo wyłączone z obowiązku notyfikacji, należy oceniać bardzo pozytywnie.
Władze polskie, ze względu na znaczną ilość realizowanych w Polsce projektów budowy sieci
szerokopasmowych, pozytywnie oceniają propozycję stosowania wyłączeń grupowych
również w odniesieniu do pomocy udzielanej na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.
5

Komunikat Komisji „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu” z 3.3.2010 r., COM(2010) 2020 final.
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W ocenie władz polskich taka regulacja przyczyni się do przyspieszenia prac nad tego rodzaju
projektami, jak również pomoże w realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Wątpliwości władz polskich w odniesieniu do propozycji wprowadzenia do rozporządzenia
upoważniającego wyłączenia w zakresie pomocy państwa rzecz sektora transportu zgodnie
z art. 93 TFUE wynikają z ilości przypadków udzielania pomocy publicznej w formie
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w sektorze transportu lądowego.
Należy bowiem zwrócić uwagę, że ewentualne wprowadzenie obowiązku notyfikacji nawet
części ww. rekompensat wiązałoby się ze znacznym obciążeniem dla władz krajowych
odpowiedzialnych za dokonywanie notyfikacji projektów pomocy publicznej, jak również dla
Komisji, mogąc ujemnie wpłynąć na jakość pracy ww. organów, chociażby poprzez
wydłużenie czasu załatwiania spraw.
Mając na uwadze, że w przyszłej perspektywie finansowej instrumenty inżynierii finansowej
oraz wsparcie w formie kapitału podwyższonego ryzyka będą odgrywać większą rolę
(ze względu na potrzebę zwiększenia efektywności ograniczonych środków pozostających
w dyspozycji państw członkowskich), wskazane jest stworzenie zróżnicowanych możliwości
zastosowania ww. form wsparcia, w tym dostosowanie do ich specyfiki wyłączeń grupowych.
Pozytywnie należy zatem ocenić inicjatywę Komisji w zakresie uelastycznienia metod
obliczania progów wsparcia, uwzględniającą trendy w zakresie doboru form środków
pomocowych.
W związku z powyższym, działania Komisji zmierzające do reformy przedmiotowych
przepisów w celu zapewnienia przejrzystych, prostych i skutecznych warunków kontroli
pomocy państwa są – w ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – jak najbardziej zasadne.
1. Ocena skutków prawnych
Przedmiotem dokumentu są zmiany w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98
z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa.
Z uwagi na bezpośredni charakter stosowania rozporządzenia unijnego w prawie krajowym,
przedmiotowe rozporządzenie będzie wywoływało skutki prawne w polskim porządku
prawnym.
2. Ocena skutków społecznych
Rozporządzenie nie będzie wywoływało skutków społecznych.
3. Ocena skutków gospodarczych
Rozporządzenie wprowadza nowe kategorie przeznaczeń pomocy, które mogą zostać
wyłączone grupowo spod wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TFUE.
Przyjęcie przez Komisję nowych wyłączeń grupowych (na mocy upoważniania wynikającego
z przedmiotowego rozporządzenia) ułatwi i przyspieszy proces wdrażania programów
pomocowych oraz pomocy indywidualnej, które w chwili obecnej wymagają uzyskania
pozytywnej decyzji Komisji oraz ograniczy sformalizowanie oceny środków pomocowych.
Możliwość udzielania szerszego zakresu pomocy w ramach wyłączeń grupowych wpłynie
zatem pozytywnie na pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie rynku.
4. Ocena skutków finansowych
Rozporządzenie nie będzie wywoływało skutków finansowych.
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IV.

Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska

Małgorzata Kozak, Wiceprezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
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