Dokument do dyskusji – pomoc państwa na ochronę środowiska
- Kwestionariusz dla zainteresowanych podmiotów Przegląd wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz
środków wspierających ochronę środowiska określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie
wyłączeń blokowych
Celem niniejszych konsultacji jest zaproszenie zarówno państw członkowskich jak i innych
zainteresowanych podmiotów do zgłaszania uwag dotyczących stosowania wytycznych
wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz środków
wspierających ochronę środowiska określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie
wyłączeń blokowych. Uwagi te będą stanowiły cenny wkład w przegląd wyżej wymienionych
wytycznych i rozporządzenia w 2013 r. Komisja zwraca się do państw członkowskich i
zainteresowanych stron o przedłożenie swoich uwag do DG ds. Konkurencji do dnia 23
października 2012 r.
WPROWADZENIE
Jak zapowiedziano w komunikacie w sprawie unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy
państwa1, Komisja ma zamiar unowocześnić politykę UE w dziedzinie pomocy państwa poprzez
przegląd i optymalizację głównych aktów prawnych i wytycznych Komisji do końca 2013 r. Celem
niniejszych konsultacji jest uzyskanie informacji na temat stosowania wytycznych wspólnotowych w
sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz środków wspierających ochronę środowiska
określonych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych. Wyniki konsultacji zapewnią
cenny wkład w ten projekt unowocześnienia przepisów.
Zasadniczym celem kontroli pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska jest dopilnowanie, by w
wyniku przyznanej pomocy państwa wzrósł poziom ochrony środowiska, co nie byłoby możliwe bez
przyznanej pomocy, a także to, by pozytywne skutki pomocy przeważały nad jej skutkami
negatywnymi pod względem zakłócania konkurencji, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający
płaci”, ustanowionej na mocy art. 191 TFUE.
Stosowane przez Komisję kryteria oceny zgodności pomocy państwa na ochronę środowiska zostały
określone w wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska
(Dziennik Urzędowy C 82 z 1.4.2008)2. Ponadto szereg kategorii środków wspierających ochronę
środowiska został zwolniony z obowiązku uprzedniego zgłoszenia, jeśli spełnione są warunki
określone w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych (Dziennik Urzędowy L 214 z
9.8.2008, s. 3)3.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?
Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony są proszone o udzielenie odpowiedzi na pytania
zawarte w niniejszym kwestionariuszu. Odpowiedzi udzielać można we wszystkich językach
urzędowych UE. Z uwagi na możliwość opóźnień w tłumaczeniu odpowiedzi udzielonych w
niektórych językach mile widziane jest załączenie tłumaczenia na jeden z języków roboczych Komisji
(najlepiej na język angielski). Umożliwiłoby to Komisji szybsze przetworzenie danych zawartych w
kwestionariuszach. Mile widziane będą także wszelkie dodatkowe uwagi, wykraczające poza kwestie
poruszone w kwestionariuszu.
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COM(2012) 209 final.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:PL:PDF
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Nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli dane pytanie Państwa nie dotyczy, proszę
pozostawić je bez odpowiedzi. Wszelkie istotne uwagi i informacje nadesłane w uzupełnieniu do
kwestionariusza, w szczególności inne stosowne dokumenty, sprawozdania, analizy, źródła danych,
będą mile widziane.
Termin przesyłania odpowiedzi upływa dnia 23 października 2012 r.
Odpowiedzi należy przesyłać na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, a najlepiej
pocztą elektroniczną na adres Stateaidgreffe@ec.europa.eu.
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Subject "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
B-1049 Brussel/ Bruxelles
BELGIA
E-mail: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
W celu zapewnienia przejrzystości służby Komisji zamierzają opublikować nadesłane odpowiedzi na
swojej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. Dlatego jeśli
respondent nie życzy sobie ujawnienia swojej tożsamości lub części odpowiedzi, w tym podanych
informacji dodatkowych, należy to wyraźnie wskazać oraz jednocześnie nadesłać wersję odpowiedzi
nieopatrzoną klauzulą poufności. Jeśli nie wskażą Państwo żadnych treści poufnych, DG ds.
Konkurencji uzna, że odpowiedź nie zawiera takich treści i może być opublikowana w całości.
Żadna z treści zawartych w niniejszym dokumencie do dyskusji nie może być interpretowana jako
treść wyrażająca oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.
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KWESTIONARIUSZ
DANE RESPONDENTA
Oświadczenie o ochronie prywatności: otrzymane uwagi oraz tożsamość respondenta zostaną
opublikowane w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych,
powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. W takim przypadku uwagi
mogą zostać opublikowane anonimowo.
Obwiązujące przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się na portalu EUROPA pod adresem:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
a. Czy zgadzają się Państwo na ujawnienie swojej tożsamości?
Tak Nie
b.

Czy do Państwa odpowiedzi ma zastosowanie którykolwiek z wyjątków przewidzianych w art.
4 rozporządzenia nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 4?
Jeżeli tak, proszę jednoznacznie wskazać części, które nie powinny zostać ujawnione,
uzasadnić konieczność takiego poufnego traktowania i załączyć wersję Państwa odpowiedzi,
która nie jest opatrzona klauzulą poufności, do celów publikacji na naszej stronie internetowej.

Proszę podać swoje dane kontaktowe w poniższej tabeli:
Imię i nazwisko/Nazwa
Reprezentowana
organizacja
Miejsce (kraj)
Adres e-mail:
Proszę opisać główny zakres działalności Państwa organizacji:
a. Proszę określić, czy pod względem finansowania Państwa organizację można uznać za
działającą po stronie podaży czy popytu, czy też za reprezentującą organy władzy publicznej
lub inne zainteresowane strony.
b. Proszę określić wielkość Państwa przedsiębiorstwa (pod względem obrotów, jak i liczby
pracowników) lub Państwa organizacji (pod względem członków).
c.

Jeśli ma to zastosowanie, proszę podać kod NACE5 odpowiadający działalności Państwa
przedsiębiorstwa.

Uwaga: Mimo iż nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania, prosimy o przestrzeganie
kolejności pytań. Mogą Państwo również podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za
istotne, a które wykraczają poza pytania zawarte w kwestionariuszu.
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Dz.U. L 145 z 31.5.2001 r., s. 43.
NACE to system standardowej klasyfikacji działalności gospodarczej w Europie.
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1

PYTANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W odniesieniu do wszystkich pytań w niniejszej sekcji prosimy o jak najszersze uzasadnienie
odpowiedzi poprzez odniesienia do odpowiednich danych statystycznych, sprawozdań lub badań.
Zmieniający się kształt środków pomocy państwa
1.1

Czy w Państwa kraju instrumenty pomocy państwa były dostosowywane od czasu przyjęcia
wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska z 2008 r.? Czy wprowadzono na przykład
zmiany dotyczące rodzajów instrumentów pomocy, intensywności pomocy, selekcji beneficjentów
pomocy (np. poprzez przetargi na dopłaty lub inne procedury selekcji)? Czy środki pomocy
państwa były stopniowo wycofywane? Proszę wyjaśnić.

1.2

Czy ogłoszono lub przewiduje się w najbliższej przyszłości zmiany w polityce wsparcia ochrony
środowiska, takie jak stopniowe wycofywanie istniejących środków lub wprowadzenie nowych
środków wsparcia? Jeśli tak, jaka jest przyczyna wprowadzenia takich zmian?
Skuteczność środków pomocy państwa

1.3

Jak na podstawie własnych doświadczeń oceniają Państwo wkład środków pomocy państwa w
zwiększenie poziomu ochrony środowiska, z uwzględnieniem innych istniejących już
mechanizmów wspierających ochronę środowiska, takich jak regulacje, opodatkowanie lub
mechanizmy rynkowe (np. ETS)? Czy czynniki te są brane pod uwagę przez państwa członkowskie
przy opracowywaniu środków pomocy państwa?

1.4

Czy Państwa zdaniem niektóre środki pomocy są skuteczniejsze w odniesieniu do konkretnych
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku? Proszę wyjaśnić.

1.5

Które instrumenty pomocy uznają Państwo za najlepsze pod względem ich ogólnej skuteczności
w realizacji celu środowiskowego i stopniowego wycofywania konieczności objęcia pomocą
państwa (np. zapewniając konkurencyjną i zintegrowaną energię ze źródeł odnawialnych)?
Proszę wyjaśnić.

1.6

Czy Państwa zdaniem niektóre środki pomocy są skuteczniejsze pod względem utrzymywania
budżetu pod kontrolą? Czy uwzględnia się/oblicza się kwotę wydatków publicznych
niezbędnych do pobudzenia inwestycji prywatnych w celu osiągnięcia wyższego poziomu
ochrony środowiska? Proszę uzasadnić odpowiedź.

1.7

Czy Państwa zdaniem przy opracowywaniu programów pomocy państwa, które umożliwiają
realizację celu środowiskowego przy wsparciu różnych technologii, dokonano wyraźnego wyboru
pomiędzy tymi technologiami? Jeśli tak, jak dokonano takiego wyboru i jakie warianty wybrano?
Czy sądzą Państwo, że niektóre technologie lub projekty nie powinny mieć dostępu do
finansowania przez państwo? Proszę wyjaśnić.

1.8

Jakie są główne potencjalne negatywne skutki pomocy państwa na ochronę środowiska w
kontekście zakłóceń konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową? Czy występuje różnica
między pomocą inwestycyjną a pomocą operacyjną (np. dotycząca zakłócenia dostępu do rynku
lub umożliwienia dostępu do rynku)? Jak uwzględnia się takie skutki lub czy można uwzględnić
takie skutki? Proszę uzasadnić i podać konkretne przykłady.
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Dostępne opracowania
1.9

Czy przeprowadzono oceny skuteczności pomocy państwa wspierającej ochronę środowiska w
porównaniu z innymi środkami? Jeśli tak, proszę podać więcej informacji o uzyskanych wynikach.
Proszę udostępnić wszelkie odnośne opracowania lub sprawozdania, które opisują skuteczność
pomocy państwa przyznanej w Państwa kraju zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na
ochronę środowiska.

1.10

Czy przeprowadzono oceny pomocy państwa, zarówno jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów
przez beneficjentów, jak i skuteczność pomocy państwa pod względem realizacji celu polityki?
Jeśli tak, czy doprowadziło to do zmian/udoskonalenia kształtu środków pomocy? Proszę załączyć
kopie wszystkich istotnych dokumentów lub opracowań.

Pytania skierowane do organów publicznych:
Wsparcie finansowe ochrony środowiska
1.11

Ochrona środowiska jest celem objętym szerokim wsparciem poprzez szereg interwencji
rządowych. Jak rządy wspierają ochronę środowiska? Jakie środki rządowe dotyczące ochrony
środowiska, niezawierające pomocy państwa lub zawierające tę pomoc, obowiązują w Państwa
kraju?

1.12

Jaki budżet przeznaczano rocznie na wsparcie ochrony środowiska w ciągu ostatnich 5 lat w
Państwa państwie członkowskim? W przypadku programów – jaka część planowanego budżetu
została faktycznie wydatkowana? W miarę możliwości proszę przedstawić te dane w podziale
na:
a) rodzaj wsparcia:

i) bez środków pomocy państwa:
– wsparcie finansowe dla firm poniżej progu de minimis6;
– inne środki wsparcia takie jak środki ogólne;
ii) pomoc państwa: programy, pomoc ad hoc (programy
zewnętrzne);
– proszę wskazać, czy pomoc państwa jest przyznawana
na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych, wytycznych w sprawie pomocy na ochronę
środowiska lub innych wytycznych (proszę podać, jakich);
b) cel środowiskowy środka;
c)rodzaj

środka, w miarę możliwości zgodnie z definicją określoną w wytycznych w sprawie
pomocy na ochronę środowiska (np. pomoc na oszczędzanie energii, pomoc na odnawialne źródła
energii);
d)odnośne

sektory (według systemu standardowej klasyfikacji działalności gospodarczej w
Europie NACE);
e)wielkość

beneficjentów (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa według definicji określonej w
wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska, pkt 70 ppkt 16);
f)rodzaj instrumentów

6

pomocy (np. dotacje bezpośrednie, pożyczki, zachęty podatkowe lub inne).

Próg de minimis wynosi 200 000 EUR na przedsiębiorstwo w okresie trzech lat. Zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
5
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OGÓLNE DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

1.13

Jaka jest Państwa ogólna ocena obecnych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę
środowiska: co działa prawidłowo, a co nie do końca prawidłowo? Czy zapewniły one
wystarczające wskazówki dla państw członkowskich przy opracowywaniu odpowiednio
ukierunkowanych środków pomocy na ochronę środowiska? Proszę uzasadnić odpowiedź.

1.14

Czy Państwa zdaniem wytyczne w sprawie pomocy na ochronę środowiska umożliwiły
osiągnięcie celu określonego w pkt 4, polegającego na zapewnieniu wkładu w realizację celów
dotyczących energii i zmian klimatycznych w zakresie ochrony środowiska? Proszę wyjaśnić.

1.15

Czy wytyczne w sprawie pomocy na ochronę środowiska nadal pozwalają zaradzić najważniejszym
nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku, utrudniającym ochronę środowiska i w
szczególności osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”?
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PYTANIA

DOTYCZĄCE ZAKRESU I DEFINICJI

(SEKCJA 2

WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ

ŚRODOWISKA)

1.16

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie obecnego rozróżnienia między różnymi
środkami objętymi wytycznymi w sprawie pomocy na ochronę środowiska przy opracowywaniu
środków pomocy?

1.17

Czy definicje (np. najlepszych dostępnych technik) są jasno sformułowane? Proszę wyjaśnić.

1.18

Czy na podstawie własnych doświadczeń przy opracowywaniu środków pomocy na ochronę
środowiska stwierdzają Państwo, że odpowiednio ustalono obecny zakres środków objętych
wytycznymi w sprawie pomocy na ochronę środowiska? Jeśli nie, proszę wyjaśnić, jakie napotkali
Państwo trudności.
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PYTANIA

DOTYCZĄCE

ŚRODKÓW

POMOCY

PODLEGAJĄCYCH

„OCENIE

STANDARDOWEJ”

(SEKCJA 3.1

WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA)

1.19

Proszę opisać swoje doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie zasad poszczególnych sekcji
wytycznych? W odniesieniu do każdej sekcji proszę krótko opisać:
1) Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie odnośnych definicji i warunków;
2)

Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o obliczanie kosztów kwalifikowalnych lub ustalanie
scenariusza alternatywnego.

W odniesieniu do niektórych sekcji pytania są bardziej szczegółowe.
Pomoc dla przedsiębiorstw, które spełniają wymogi surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszą
poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
1.20

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o pojęcie innowacji ekologicznych? Czy rozważali
Państwo wsparcie projektów innowacji ekologicznych?

Pomoc na odnawialne źródła energii
1.21

Czy w świetle Państwa doświadczeń wykorzystano możliwości wsparcia w odniesieniu do
biomasy przewidziane w pkt 109c? Czy Państwa zdaniem warunek ten jest wystarczająco jasny,
aby uniknąć nieprawidłowej interpretacji przy jego stosowaniu?

1.22

Czy w świetle Państwa doświadczeń energia ze źródeł odnawialnych jest bardziej wspierana
poprzez pomoc inwestycyjną czy pomoc operacyjną? Jeśli chodzi o pomoc operacyjną, w świetle
Państwa doświadczeń która z trzech możliwości przyznania pomocy operacyjnej jest najbardziej
wykorzystywana? Czy Państwa zdaniem istnieją jakieś konkretne przyczyny?

1.23

Jakie mechanizmy uznają Państwo za najskuteczniejsze, jeśli chodzi o zagwarantowanie
konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminujących przetargów?

1.24

Czy niektóre środki pomocy lub instrumenty pomocy wspierające odnawialne źródła energii na
podstawie wytycznych zapewniają lepsze wyniki, jeśli chodzi o zwiększenie konkurencyjności
energii odnawialnej i lepsze zintegrowanie jej z rynkiem energii? Proszę wyjaśnić.
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Pomoc na kogenerację
1.25

Czy napotkali Państwo trudności, jeśli chodzi o ustalanie wysokosprawności elektrowni
kogeneracyjnej?

Pomoc na gospodarowanie odpadami
1.26

Czy napotkali Państwo trudności, jeśli chodzi o „aktualny stan techniki” (lub jeszcze wyższy) w
odniesieniu do danej inwestycji?

1.27

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie zasad określonych w sekcji 3.1.9,
zdefiniowanych w pkt 126 i na przykład w odniesieniu do zakresu sekcji 3.1.1?

Pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów
1.28

5

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o wykazanie przestrzegania zasady
„zanieczyszczający płaci” oraz stosowanie zasad określonych w sekcji 3.1.10 wytycznych w
sprawie pomocy na ochronę środowiska? Czy Państwa zdaniem definicja zanieczyszczającego w
prawie krajowym jest wystarczająca, aby ograniczać zakłócenia konkurencji?
PYTANIA

DOTYCZĄCE

EFEKTU

ZACHĘTY

W

ODNIESIENIU

DO

„OCENY

STANDARDOWEJ”

(SEKCJA 3.2

WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA)

1.29

6

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie warunków wykazania efektu zachęty i
konieczności pomocy (sekcja 3.2 wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska)?
Proszę wyjaśnić, czy napotkali Państwo jakieś trudności przy stosowaniu obecnych zasad. W
odpowiedzi proszę rozróżnić:
a) formalny aspekt efektu zachęty (wspierana działalność nie może zostać rozpoczęta przed
złożeniem wniosku o pomoc przez beneficjenta do organów krajowych);
b) rozróżnienie między MŚP i dużymi przedsiębiorstwami;
c) materialne aspekty efektu zachęty, w szczególności analiza scenariusza alternatywnego.
Jakie instrumenty stosują Państwo w celu zapewnienia efektu zachęty?
PYTANIA

DOTYCZĄCE

ŚRODKÓW

POMOCY

W

CELU

WSPIERANIA

REALIZACJI

WAŻNYCH

PROJEKTÓW

STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO ZAINTERESOWANIA, KTÓRE STANOWIĄ PRIORYTET Z
PUNKTU WIDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

(SEKCJA 3.3

WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ

ŚRODOWISKA)

1.30

7

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o środki pomocy wspierające realizację ważnych
projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, które stanowią
priorytet z punktu widzenia ochrony środowiska? Proszę wyjaśnić.
PYTANIA

DOTYCZĄCE ŚRODKÓW POMOCY W FORMIE ULG LUB ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH W ODNIESIENIU DO

PODATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

(ROZDZIAŁ 4

WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ

ŚRODOWISKA)

1.31

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o środki pomocy w formie ulg lub zwolnień
podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska? Czy użyte sformułowania i warunki
są jasne? Proszę wyjaśnić.
8

1.32

Czy napotkali Państwo trudności, jeśli chodzi o zakres tej sekcji dotyczącej pomocy w
kontekście ulg/zwolnień podatkowych w odniesieniu do podatków na ochronę środowiska?
Proszę wyjaśnić.

1.33

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie obowiązujących łącznie warunków
oceny konieczności pomocy w kontekście ulg lub zwolnień podatkowych w odniesieniu do
podatków na ochronę środowiska? Czy napotkali Państwo trudności na przykład przy ustalaniu
wzrostu produkcji lub możliwości przeniesienia wzrostu kosztów? Proszę wyjaśnić.

1.34

Czy Państwa zdaniem określony w pkt 154 okres 10 lat jest odpowiedni? Czy zwolnienia
podatkowe zmieniają się lub czy można je wstrzymać przed lub po 10 latach?

1.35

Czy Państwa zdaniem wszystkie możliwości określone w pkt 159 w celu spełnienia warunku
proporcjonalności są stosowane w równym stopniu? Czy Państwa zdaniem użyte sformułowania
są wystarczająco jasne, aby uniknąć nieprawidłowej interpretacji? Czy doświadczyli Państwo
trudności przy określaniu proporcjonalności pomocy? Czy wszystkie możliwości w równym
stopniu zapewniają zachętę mającą na celu poprawę postępowania beneficjenta w odniesieniu do
ochrony środowiska?

8

PYTANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW POMOCY PODLEGAJĄCYCH OCENIE SZCZEGÓŁOWEJ (SEKCJA 5 WYTYCZNYCH W
SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA)

1.36

Jakie są Państwa ogólne doświadczenia przy realizacji przepisów dotyczących szczegółowej
oceny zgodnie z rozdziałem 5 wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska? Proszę
wyjaśnić.

1.37

Czy Państwa zdaniem warunki stosowania oceny szczegółowej są jasno zdefiniowane? Czy
Państwa zdaniem wysokość progu indywidualnego zgłoszenia jest na tyle istotna, że pozwala
wychwycić większość dużych kwot pomocy w ramach danego programu?

1.38

Proszę opisać swoje doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie różnych warunków części
wytycznych dotyczącej oceny szczegółowej? W odniesieniu do każdej sekcji proszę krótko
opisać:
1) Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie odnośnych definicji i warunków;
2)

Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o obliczanie kosztów kwalifikowalnych lub ustalanie
scenariusza alternatywnego.

W odniesieniu do niektórych sekcji pytania są bardziej szczegółowe.
Sekcja 5.2.1.1 Istnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku
1.39

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o definiowanie istnienia nieprawidłowości w
funkcjonowaniu rynku i czy pomoc jest właściwie ukierunkowana w celu zaradzenia tej
nieprawidłowości? Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o wykazanie oczekiwanego wkładu
w ochronę środowiska? Proszę wyjaśnić.

Sekcja 5.2.1.2 Właściwe instrumenty
1.40

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o ustalenie, czy pomoc państwa jest odpowiednim
instrumentem? W szczególności jak oceniają Państwo, czy nie istnieje inny mniej zakłócający
konkurencję instrument (uwzględniając zasadę „zanieczyszczający płaci”)? Proszę wyjaśnić.
9

Sekcja 5.2.1.3 Efekt zachęty i konieczność pomocy
Jak oceniają Państwo, czy pomoc zmieniła postępowanie beneficjenta? Czy napotkali Państwo
trudności, jeśli chodzi o wykazanie efektu zachęty? Jakie instrumenty stosują Państwo w celu
zapewnienia efektu zachęty? Czy Państwa zdaniem elementy wymienione w pkt 172 lit. c)-g)
wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska są przydatne lub wyczerpujące? Proszę
wyjaśnić.

1.41

Sekcja 5.2.2 Zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej
Jeśli chodzi o przeprowadzanie oceny zakłóceń konkurencji i wymiany handlowej, wytyczne
obejmują kilka elementów, które są istotne przy takiej ocenie. Czy w odniesieniu do każdego z
wymienionych poniżej wykazów elementów mogliby Państwo wskazać, czy uznają te wykazy za
przydatne lub wyczerpujące? Proszę wyjaśnić.
- wykaz elementów wymienionych w pkt 177 lit. a)-c);
- wykaz elementów wymienionych w pkt 179 lit. a)-i);
- wykaz elementów wymienionych w pkt 180 lit. a)-f);
- wykaz elementów wymienionych w pkt 182 lit. a)-d).

1.42

9

PYTANIA

DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD ZAWARTYCH W WYTYCZNYCH W SPRAWIE POMOCY NA OCHRONĘ

ŚRODOWISKA

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o monitorowanie i przestrzeganie zasad zawartych w
wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska, dotyczących kumulacji pomocy państwa na
ochronę środowiska z innymi formami pomocy (rozdział 6 wytycznych w sprawie pomocy na
ochronę środowiska)? Proszę wyjaśnić, czy napotkali Państwo jakieś trudności przy stosowaniu
obecnych zasad.

1.43

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie sekcji dotyczących:
sprawozdawczości (sekcja 7.1 wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska)? Proszę
wyjaśnić, czy napotkali Państwo jakieś trudności przy stosowaniu obecnych zasad.
• przejrzystości (sekcja 7.2);
• monitoringu i oceny (sekcja 7.3)?

1.44
•

Proszę wyjaśnić, czy napotkali Państwo jakieś trudności przy stosowaniu obecnych zasad.
1.45

Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie sekcji dotyczącej właściwych środków w
odniesieniu do istniejących programów (sekcja 7.4 wytycznych w sprawie pomocy na ochronę
środowiska)? Na przykład, czy użyte sformułowania są jasne?

10 PYTANIA DOTYCZĄCE

POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA MOCY OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE

WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH

1.46

Czy w Państwa kraju obowiązują środki pomocy na ochronę środowiska przyznawane na
podstawie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych? Jeśli tak, proszę podać,
które środki obowiązują i jakie są Państwa doświadczenia z każdym z nich?
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1.47

Zasadniczo jakie środki wprowadziliby Państwo na podstawie ogólnego rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych i dlaczego?

1.48

Proszę opisać swoje doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie zasad tego rozporządzenia w
odniesieniu do środków dotyczących ochrony środowiska? Proszę oddzielnie opisać krótko
swoje doświadczenia w odniesieniu do każdego artykułu.
Art. 18: pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie surowszych
norm ochrony środowiska lub zwiększanie poziomu ochrony środowiska w przypadku
braku norm wspólnotowych.
Art. 19: pomoc na zakup nowych środków transportu, spełniających wymogi surowsze niż
normy wspólnotowe lub podwyższających poziom ochrony środowiska w przypadku braku
norm wspólnotowych.
Art. 20: pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm wspólnotowych dla MŚP.
Art. 21: pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność
energii.
Art. 22: pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje w układy kogeneracji o
wysokiej sprawności.
Art. 23: pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje w odnawialne źródła energii.
Art. 24: pomoc na badania środowiska.
Art. 25: pomoc na ochronę środowiska w postaci ulg podatkowych.

1.49

Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych przewiduje inną metodykę definiowania
kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych. Jakie są Państwa doświadczenia w stosowaniu tej
metodyki, również w porównaniu z metodyką przewidzianą w wytycznych w sprawie pomocy na
ochronę środowiska z 2008 r.?

1.50

Jak przeprowadzają Państwo ocenę pomocy, zarówno jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów przez
beneficjentów kwalifikujących się do objęcia programem, jak i o skuteczność realizacji celów
polityki, w kontekście poprawy kształtu środków pomocy? Proszę załączyć kopie wszystkich
istotnych dokumentów lub opracowań.
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11 PYTANIA RÓŻNE
1.51

Czy mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi dotyczące stosowania wytycznych w sprawie pomocy
na ochronę środowiska i ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (środki pomocy
na ochronę środowiska) w kwestiach innych niż te, o których mowa w powyższych pytaniach?

1.52

Proszę załączyć kopie wszelkich dokumentów lub badań, które mogą być istotne dla oceny
stosowania wytycznych w sprawie pomocy na ochronę środowiska oraz ogólnego rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych oraz mogą przyczynić się do dyskusji na temat przyszłych zmian.

1.53

Proszę zaznaczyć, czy służby Komisji mogą skontaktować się z Państwem, jeśli będą miały
dodatkowe pytania w związku z podanymi informacjami.
Tak Nie

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA
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