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Przedmiot: Pomoc państwa nr SA.29584 (N 541/2010) – Polska myto wirtualne 
jako rekompensata na rzecz spółki Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A. (SAM S.A.) – autostrada A4 (Katowice – Kraków) 

 
 
Szanowny Panie Ministrze! 

1. PROCEDURA  

(1) Zgłoszeniem elektronicznym z dnia 18 listopada 2010 r., zarejestrowanym w 
tym samym dniu, Polska zgłosiła wspomniany wyżej środek Komisji z uwagi 
na pewność prawa. W pismach z dnia 14 stycznia 2011 r. i 5 kwietnia 2011 r. 
Komisja zwróciła się o przedstawienie dalszych informacji. Polska dostarczyła 
wymagane informacje w pismach z dnia 9 lutego 2011 r. i 5 maja 2011 r. 
Pismem z dnia 4 lipca 2011 r. Komisja zwróciła się do Polski o wydanie 
zgody na przedłużenie dwumiesięcznego okresu przewidzianego na przyjęcie 
decyzji do dnia 5 sierpnia 2011 r.1. Władze polskie wydały taką zgodę w 
piśmie z dnia 6 lipca 2011 r. W dniu 11 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie, 
na którym Komisja i Polska omówiły przedmiotowy środek, a następnie 

                                                           
1  Dwumiesięczny okres przewidziany w art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 

22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.U. L 
83 z 27.3.1999, s. 1–9. 
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pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. Komisja zwróciła się o przekazanie 
dalszych informacji. Polska przedstawiła wymagane informacje w piśmie z 
dnia 20 września 2013 r. 

2. OPIS PROJEKTU I ŚRODKA POMOCY 

(2) Środek polega na rekompensacie finansowej na rzecz spółki Stalexport 
Autostrada Małopolska S.A. (zwanej dalej „SAM S.A.”), posiadającej 
koncesję obejmującą odcinek polskiej autostrady A4 pomiędzy Krakowem i 
Katowicami. Rekompensata finansowa wynika ze zwolnienia pojazdów 
ciężarowych z obowiązku uiszczania opłat za przejazd autostradą w dniach od 
1 września 2005 r. do 30 czerwca 2011 r. 

(3) Spółka SAM S.A. uzyskała koncesję na budowę i obsługę tego odcinka 
autostrady A4 w dniu 15 marca 1997 r. w wyniku procedury przetargowej2. 
Koncesji udzielono na okres 30 lat, tj. do dnia 15 marca 2027 r.  

(4) W pierwszej fazie koncesjonariusz odpowiadał za renowację autostrady A4 na 
odcinku Kraków – Katowice (wybudowanej w latach 70. i 90.) i jej 
zmodernizowanie do standardu autostrady płatnej. Po wywiązaniu się z tych 
zadań koncesjonariusz stał się odpowiedzialny za obsługę autostrady, 
zapewnianie dostępu użytkownikom autostrady oraz wykonywanie prac 
konserwacyjnych.  

(5) Zgodnie z umową koncesyjną ryzyko związane z renowacją ponosi głównie 
koncesjonariusz. Podejmuje on ryzyko związane z nieprzewidywalnymi 
zdarzeniami, takimi jak przekroczenie zakładanych kosztów budowy, braki 
projektowe, konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych, 
warunki gruntowe, dostępność siły roboczej i materiałów itd. Ponadto 
koncesjonariusz ponosi też ryzyko związane z ruchem drogowym i 
dostępnością, a także ryzyko finansowe. Państwo z kolei przyjęło na siebie 
ryzyko związane ze zmianą prawa, która wywiera bezpośredni lub pośredni 
wpływ na koncesjonariusza. […]  

(6) Od dnia 3 kwietnia 2000 r. do dnia wygaśnięcia umowy koncesjonariusz jest 
uprawniony do pobierania opłat od użytkowników autostrady. Wpływy z opłat 
stanowią dochód koncesjonariusza. 

Przyczyny wprowadzenia mechanizmu kompensacyjnego 

(7) W 2005 r. do polskiej ustawy o autostradach płatnych wprowadzono zmianę 
mającą na celu wyeliminowanie podwójnej opłaty uiszczanej przez pojazdy 

                                                           
2  Początkowo koncesji udzielono przedsiębiorstwu Stalexport S.A. (zwanemu dalej „STX”). Na 

skutek wymagań postawionych przez potencjalnych kredytodawców dnia 26 stycznia 1998 r. 
przedsiębiorstwo STX założyło spółkę celową SAM S.A., powiązaną całkowicie z 
przedsiębiorstwem STX, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki wynikające z koncesji. Fakt 
ten potwierdzono umową podpisaną w dniu 30 czerwca 2004 r. przez ministra infrastruktury, 
przedsiębiorstwo STX oraz spółkę SAM S.A. 
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ciężarowe za korzystanie z tego samego odcinka drogi3 (zwaną dalej 
„zmianą”). Zmiana ta stanowiła transpozycję dyrektywy 1999/62/WE4 do 
prawa krajowego. Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy „W tym samym czasie nie 
można na ten sam odcinek drogi nałożyć opłat za przejazd i opłat za 
korzystanie z infrastruktury”. W rezultacie od dnia 1 września 2005 r. pojazdy 
ciężarowe wykupujące winietę (dowód opłaty za przejazd) w celu korzystania 
z dróg krajowych w Polsce zostały zwolnione z uiszczania opłat na 
autostradach objętych umowami koncesyjnymi. 

(8) Zgodnie ze zmianą w przepisach dochód utracony na skutek zmiany prawa 
miał być zwracany na rzecz podmiotów zarządzających autostradami z 
Krajowego Funduszu Drogowego (zwanego dalej „KFD”). Podstawę 
rekompensaty miał stanowić mechanizm myta wirtualnego5.  

(9) Szczegóły dotyczące metody kompensacji oraz wysokości myta wirtualnego 
miały zostać ustalone przez państwo, reprezentowane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (zwaną dalej „GDDKiA”), i każdego 
koncesjonariusza z osobna. W rezultacie umowę koncesyjną dotyczącą 
autostrady A4 zmieniono za pomocą aneksu nr 5 (i załączników) i pojazdy 
ciężarowe zwolniono z opłat za przejazd po autostradzie A4 na odcinku 
Kraków – Katowice. W zamian koncesjonariusz zaczął otrzymywać co 
miesiąc rekompensatę z tytułu utraty dochodu, obliczaną na podstawie myta 
wirtualnego. 

Obliczenie początkowego myta wirtualnego i jego korekta  

(10) Polska poinformowała, że metoda kompensacji została ustalona w oparciu o 
podstawowe założenie, że sytuacja finansowa koncesjonariusza nie powinna 
ulec zmianie. Oznacza to, że jego sytuacja finansowa nie powinna się ani 
pogorszyć, ani polepszyć w porównaniu z sytuacją sprzed zmiany ustawy. 
Uzgodniono, że cel ten zostanie osiągnięty, jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu6 z 
inwestycji spółki SAM S.A. na danym odcinku autostrady A4 pozostanie na 
tym samym poziomie, na jakim znajdowałaby się, gdyby nie doszło do zmiany 
ustawy ([…]). 

(11) Koncesjonariusz oraz GDDKiA uzgodnili, że rekompensata na rzecz 
koncesjonariusza zostanie obliczona w drodze dwuetapowej procedury opartej 

                                                           
3  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1297). 
4  Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 

pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. 
L 187 z 20.7.1999, s. 42 z późniejszymi zmianami). 

5  Myto wirtualne to wykonywana według umowy płatność za każdy pojazd korzystający z drogi, 
uiszczana przez rząd na rzecz prywatnego przedsiębiorstwa obsługującego drogę w budowie lub 
utrzymującego ją z wykorzystaniem finansowania z prywatnej inicjatywy finansowej. Płatności są 
przynajmniej częściowo uzależnione od liczby pojazdów korzystających z odcinka drogi. Myto 
wirtualne lub opłaty naliczane od pojazdu wypłacane są bezpośrednio przedsiębiorstwu bez 
interwencji ze strony użytkowników ani dokonywania przez nich bezpośredniej płatności. 

6 Wewnętrzna stopa zwrotu lub ekonomiczna stopa zwrotu jest stopą zwrotu stosowaną w procesie 
tworzenia budżetu kapitałowego w celu pomiaru i porównywania rentowności inwestycji. Im 
wyższa wewnętrzna stopa zwrotu projektu, tym bardziej pożądane jest podjęcie się realizacji 
danego projektu. 
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na modelu finansowym (model bankowy) opracowywanym przez 
niezależnego eksperta.  

(12) Model bankowy pokazał przewidywany przepływ pieniężny (tj. przewidywane 
koszty, które ma pokryć koncesjonariusz, oraz przewidywane dochody z opłat 
za przejazd) oraz umożliwił obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji 
i odpowiedniego poziomu myta wirtualnego. 

(13) Ustalając poziom myta wirtualnego, strony były zobowiązane przestrzegać 
wymogu określonego w zmianie ustawy, zgodnie z którym rekompensatę 
należy obliczać jako uzgodnione myto wirtualne pomnożone przez 70 % 
liczby pojazdów ciężarowych przejeżdżających po autostradzie w danym 
okresie. 

Etap pierwszy – negocjowana stawka opłaty za przejazd 

(14) Przed dniem 1 września 2005 r. (tj. przed wprowadzeniem mechanizmu 
kompensacji) ostatni dostępny model bankowy dotyczący tego projektu 
autostrady, opracowany dla sytuacji, w której nie doszło do zmiany prawa (tj. 
początkowy scenariusz, w którym koncesjonariusz pobierałby opłaty za 
przejazd od wszystkich pojazdów przejeżdżających po autostradzie do 
wygaśnięcia koncesji), został zmieniony z uwzględnieniem prognoz natężenia 
ruchu opracowanych dla scenariusza po zmianie prawa (tj. scenariusza, w 
którym pojazdy ciężarowe wykupujące winiety są zwolnione z opłat za 
przejazd7).  

(15) Na tej podstawie obliczono myto wirtualne w taki sposób, aby nie 
powodowało zmiany (tj. spadku lub wzrostu) początkowego poziomu 
wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (tj. wewnętrznej stopy wzrostu 
określonej na podstawie początkowego scenariusza bez zmiany prawa), który 
wynosił […]%. Obliczone myto wirtualne, zwane dalej wynegocjowaną 
stawką opłaty za przejazd, wyniosło […] PLN.  

(16) Uzgodniono także, iż koncesjonariusz będzie miał możliwość indeksowania8 
wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd wyłącznie do poziomu 
maksymalnej stawki opłaty za przejazd ([…] PLN), która ma nie być 
indeksowana9. 

(17) Od dnia 1 września 2005 r. koncesjonariusz zaczął otrzymywać miesięczne 
rekompensaty obliczane zgodnie z wynegocjowaną stawką opłaty za przejazd. 

Etap drugi – skorygowana wynegocjowana stawka opłaty za przejazd 

(18) Zgodnie z aneksem nr 5 do umowy koncesyjnej strony przystąpiły do 
korygowania wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd. Do dnia 31 lipca 

                                                           
7  Według prognoz natężenia ruchu zwolnienie pojazdów ciężarowych posiadających winiety z 

obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd po autostradach skutkowałoby gwałtownym wzrostem 
natężenia ruchu na autostradach oraz powiązanych kosztów koncesjonariuszy.  

8  Wzór indeksu określono w umowie koncesyjnej. Opiera się on o zmiany […]. 
9  W rezultacie wynegocjowana stawka opłaty za przejazd wyniosła: […] 
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2006 r. spółka SAM S.A. miała obowiązek przedstawić GDDKiA następujące 
porównanie: 

a) […] 

b) […] 

(19) Gdyby w wyniku wspomnianego wyżej porównania okazało się, […] 

(20) Natężenie ruchu prognozowane zgodnie z lit. a) wynosiło […] pojazdy/dobę, 
natomiast rzeczywiste natężenie ruchu, o którym mowa w lit. b), wyniosło 
[…] pojazdów/dobę. W związku z tym strony przystąpiły do renegocjacji 
(skorygowania) wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd stosowanej do 
obliczania kwoty rekompensaty. 

(21) Prognozy natężenia ruchu w modelu bankowym zastąpiono danymi 
dotyczącymi rzeczywistego natężenia ruchu pojazdów zwolnionych z opłat 
zarejestrowanymi przez koncesjonariusza w dniach od 1 września 2005 r. do 
30 czerwca 2006 r. Następnie, zakładając, że koszty i wewnętrzna stopa 
zwrotu przedstawione w modelu bankowym nie uległy zmianie, obliczono 
nową wynegocjowaną stawkę opłaty za przejazd na poziomie […] PLN10.  

Rezultaty zastosowania mechanizmu kompensacyjnego 

(22) W wyniku skorygowania wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd 
koncesjonariusz został zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy 
rekompensatą uzyskaną w oparciu o prognozy natężenia ruchu (tj. obliczoną 
przy myta wirtualnego w wysokości […] PLN) a rekompensatą obliczoną na 
podstawie rzeczywistego natężenia ruchu (tj. obliczoną na podstawie myta 
wirtualnego w wysokości […] PLN). Kwota różnicy wyniosła […] mln PLN 
([…] mln EUR11). 

(23) Po okresie próbnym okazało się jednak, że rzeczywiste koszty eksploatacyjne i 
koszty utrzymania ponoszone przez koncesjonariusza były wyższe niż 
prognozowano w modelu bankowym.  

(24) W rezultacie, po uwzględnieniu wzrostu kosztów wynikających z większego 
natężenia ruchu pojazdów ciężarowych, spółka SAM S.A. zwróciła państwu 
[…] mln PLN ([…] mln EUR).  

(25) W kolejnych latach (tj. do końca czerwca 2011 r.) rekompensata na rzecz 
koncesjonariusza była wypłacana na podstawie skorygowanej 
wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd (indeksowanej na podstawie 
[…])12. 

Zakończenie stosowania mechanizmu kompensacyjnego 
                                                           
10  Według cen obowiązujących na dzień 1 lipca 2008 r. 
11  Zastosowany kurs walutowy: 1 PLN = 4 EUR. 
12  Dnia 1 lipca 2009 r. wspomnianą stawkę opłaty za przejazd zindeksowano i ustalono na poziomie 

[…] PLN. Kolejna indeksacja miała miejsce w dniu 1 lipca 2010 r. – w jej wyniku stawka opłaty 
za przejazd została ustalona na poziomie […]  PLN. 
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(26) Potrzeba stosowania rekompensaty z tytułu myta wirtualnego wygasła w dniu 
30 czerwca 2011 r. ze względu na wprowadzenie przez Polskę w dniu 1 lipca 
2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat „viaTOLL”, który zastąpił 
winiety. System „viaTOLL” jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów 
ciężarowych i umożliwia jego użytkownikom rozliczanie płatności 
elektronicznych w związku z korzystaniem z sieci płatnych dróg na podstawie 
przejechanych kilometrów i według kategorii drogi.  

(27) Ponieważ systemem tym objęte są tylko wybrane drogi, a nie cała sieć dróg w 
Polsce (jak było w przypadku winiet), wyeliminowana została możliwość 
naliczenia podwójnej opłaty. Dzięki niemu koncesjonariusze mogli z 
powrotem nakładać opłaty na wszystkie pojazdy ciężarowe wjeżdżające na 
płatne autostrady zgodnie z zasadami określonymi w umowach koncesyjnych. 

3. OCENA 

(28) W przedmiotowym przypadku przeprowadzona przez Komisję ocena 
ogranicza się do zmiany umowy koncesyjnej ze spółką SAM S.A. dotyczącej 
rekompensaty z tytułu zwolnienia pojazdów ciężarowych z obowiązku 
uiszczania opłaty za korzystanie z autostrady w dniach 1 września 2005 r. do 
30 czerwca 2011 r. 

3.1. Istnienie pomocy państwa 

(29) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE „wszelka pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 
która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest 
niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi”. 

(30) W związku z tym, aby środek został uznany za pomoc państwa w rozumieniu 
tego przepisu, spełnione muszą zostać wszystkie następujące warunki: (i) dany 
środek musi być finansowany przy użyciu zasobów państwowych, a 
przypisanie go państwu musi być możliwe; (ii) środek musi przynosić 
beneficjentowi korzyść; (iii) korzyść ta musi być selektywna; oraz (iv) środek 
musi zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz być w stanie 
wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

3.1.1. Selektywna korzyść gospodarcza  

(31) Komisja zauważa, że zwolnienie pojazdów ciężarowych z opłat na skutek 
zmiany prawa dotyczącego płatnych autostrad13 doprowadziło do utraty 
dochodów przez koncesjonariusza.  

(32) Ponadto Komisja potwierdziła, że zgodnie z umową koncesyjną obejmującą 
przedmiotowy odcinek autostrady A4 państwo ponosi odpowiedzialność za 

                                                           
13  Zob. przypis 3. 
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ryzyko związane ze zmianą prawa, która wywiera bezpośredni lub pośredni 
wpływ na koncesjonariusza. […] 

(33) W związku z tym Komisja uważa, że koncesjonariusz miał prawo do 
otrzymania rekompensaty za zwolnienie pojazdów ciężarowych z obowiązku 
uiszczania opłaty za przejazd po autostradach w dniach od 1 września 2005 r. 
do 30 czerwca 2011 r. 

(34) Komisja zwraca uwagę, że taka rekompensata za utracone dochody nie 
stanowi pomocy państwa, jeżeli jest ograniczona do poziomu straty 
poniesionej przez koncesjonariusza. Każda nadmierna rekompensata 
stanowiłaby pomoc państwa. 

(35) Strony uzgodniły, że rekompensata (wypłacana z zastosowaniem mechanizmu 
myta wirtualnego) powinna zostać ustanowiona na poziomie niepowodującym 
pogorszenia ani poprawy sytuacji koncesjonariusza w porównaniu z sytuacją, 
która miałaby miejsce, gdyby nadal mógł on pobierać opłaty za przejazd od 
pojazdów ciężarowych. Ponadto strony uzgodniły, że cel ten zostanie 
osiągnięty, jeżeli rekompensata nie wpłynie na wewnętrzną stopę zwrotu 
projektu (tj. rekompensata nie spowoduje zwiększania ani zmniejszenia 
wewnętrznej stopy zwrotu projektu). 

(36) Biorąc pod uwagę fakt, że wewnętrzna stopa zwrotu projektu jest powszechnie 
stosowanym wskaźnikiem służącym do pomiaru i porównywania rentowności 
inwestycji, Komisja jest zdania, iż wewnętrzna stopa zwrotu jest odpowiednim 
kryterium obliczenia poziomu rekompensaty, do której otrzymania 
koncesjonariusz był uprawniony na mocy umowy koncesyjnej. 

(37) Komisja uważa również, że określenie poziomu myta wirtualnego w drodze 
dwuetapowej procedury z zastosowaniem modelu finansowego jest 
dopuszczalne. Komisja zauważa, że na etapie drugim możliwe było 
zweryfikowanie poziomu myta wirtualnego w zależności od zmiany 
rzeczywistego natężenia ruchu na skutek zmiany prawa, co świadczy o 
przyjęciu rozważnego i konserwatywnego podejścia. 

(38) W związku z tym metodyka zastosowana przez władze polskie, o ile została 
zastosowana poprawnie, jest dopuszczalna i nie powinna przynieść 
koncesjonariuszowi żadnej korzyści w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

(39) Jeżeli chodzi o faktyczne zastosowanie metodyki, Komisja zauważa, że 
aktualizacja modelu bankowego, która doprowadziła do korekty 
wynegocjowanej stawki opłaty za przejazd, nie obejmowała aktualizacji 
kosztów. Ponieważ zgodnie z umową koncesyjną ryzyko związane z 
natężeniem ruchu i powiązanymi kosztami powinien ponosić koncesjonariusz, 
Komisja uznaje, że wspomniana aktualizacja była zasadniczo odpowiednia.  

(40) Komisja zauważa jednak, że państwo ponosiło odpowiedzialność za wzrost 
kosztów bezpośrednio związanych z większym natężeniem ruchu pojazdów 
ciężarowych (tj. na skutek zmiany prawa). Ten wzrost kosztów 
eksploatacyjnych i kosztów utrzymania, będący bezpośrednim wynikiem 
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zmiany prawa, nie był uwzględniany w ramach aktualizacji modelu 
bankowego, kiedy obliczano wynegocjowaną stawkę opłaty za przejazd.  

(41) Wyższe koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania spowodowane zmianą 
prawa wyniosły […] mln PLN ([…] mln EUR). W związku z tym państwo 
odjęło tę kwotę od kwoty, którą miał zwrócić koncesjonariusz. 

(42) Uwzględniając fakt, iż poziom natężenia ruchu pojazdów ciężarowych ma 
istotny wpływ na koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania, a wzrost 
natężenia ruchu można bezpośrednio powiązać ze zmianą prawa, Komisja 
uznaje, że państwo było uprawnione do zmniejszenia kwoty, którą miał 
zwrócić koncesjonariusz, o kwotę wymienioną powyżej. Wzrost kosztów 
eksploatacyjnych i kosztów utrzymania rzeczywiście nie został uwzględniony 
podczas korekty poziomu myta wirtualnego. 

(43) Ponadto Komisja zauważa, że kwota rekompensaty stanowi zaledwie […] % 
różnicy pomiędzy kosztami prognozowanymi a kosztami rzeczywistymi 
zarejestrowanymi w okresie pomiędzy wrześniem 2005 r. i majem 2007 r. W 
okresie tym prognoza natężenia ruchu pojazdów ciężarowych zakładała […] 
pojazdów ciężarowych dziennie, podczas gdy w rzeczywistości natężenie 
ruchu wyniosło […] pojazdów ciężarowych dziennie (wzrost o […] %).  

(44) Komisja jest zatem zdania, że kwota […] mln PLN ([…] mln EUR) 
zatrzymana przez koncesjonariusza nie przyniosła mu żadnej korzyści, w 
szczególności dlatego, że nie spowodowała wzrostu wewnętrznej stopy zwrotu 
projektu do poziomu przekraczającego poziom odnotowany przed 
wprowadzeniem mechanizmu kompensacji. 

(45) Ponadto Komisja zauważa, że mechanizm myta wirtualnego nie naruszył 
równowagi ekonomicznej umowy koncesyjnej poprzez przeniesienie całego 
ryzyka związanego z koncesją na państwo. Ryzyko związane z 
popytem/natężeniem ruchu pojazdów dostawczych (stanowiących […] % 
wszystkich użytkowników autostrad) nadal ponosiła spółka SAM S.A. 
Zneutralizowano jedynie dodatkowe ryzyko koncesjonariusza będące 
bezpośrednim skutkiem zmiany prawa. 

(46) W związku z powyższym Komisja uznaje, że państwo zrekompensowało 
wyłącznie straty powstałe na skutek zmian wprowadzonych w prawie 
publicznym zgodnie z postanowieniami umowy koncesyjnej oraz że 
rekompensata ta nie spowodowała wzrostu rzeczywistej wewnętrznej stopy 
zwrotu projektu na korzyść koncesjonariusza. W związku z tym państwo nie 
przyznało żadnej korzyści, której koncesjonariusz nie uzyskałby na 
normalnych warunkach rynkowych – państwo wywiązało się jedynie ze 
swoich zobowiązań na mocy umowy. 

(47) Ponieważ środek nie zapewnia selektywnej korzyści gospodarczej, nie ma 
potrzeby badania pozostałych warunków istnienia pomocy państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. 
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4. WNIOSEK 

Komisja stwierdza zatem, że zgłoszony środek nie stanowi pomocy państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. 
 

W przypadku, gdyby niniejsza decyzja zawierała informacje poufne, które nie 
powinny zostać ujawnione osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w 
terminie piętnastu dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma 
uzasadnionego wniosku w wyznaczonym terminie, uzna to za wyrażenie zgody na 
ujawnienie informacji osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w 
autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
 
Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Rejestru pomocy 
państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
1049 Brussels 
Belgium 
Faks: (32-2) 296 12 42 
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 
 

Z wyrazami szacunku 
W imieniu Komisji 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Wiceprzewodniczący 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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