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Zawiadomienie w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych spraw 
dotyczących pomocy państwa  

Streszczenie dla obywateli 
 

Komisja Europejska proponuje stosowanie procedury uproszczonej do 
niektórych spraw dotyczących pomocy państwa 
 
W przypadkach oczywistych państwa członkowskie powinny otrzymać decyzję o 
zatwierdzeniu pomocy państwa w skróconym terminie 1 miesiąca od chwili zgłoszenia  
 
 
1. DLACZEGO KOMISJA KONTROLUJE POMOC PAŃSTWA? 
 
Pomoc państwa może przynosić rzeczywiste korzyści społeczeństwu. Stosowana w sposób 
efektywny przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, stymulowania prac 
badawczo-rozwojowych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, co z kolei korzystnie 
wpływa na stan gospodarki i przekłada się na wyższy standard życia. Natomiast dotacje 
stosowane niewłaściwie mają często szkodliwe i niepożądane skutki. Pomoc dla nierentownych 
przedsiębiorstw ułatwia im utrzymywanie się na rynku, czego negatywne skutki często 
odczuwają konsumenci w postaci wyższych cen, a przedsiębiorcy radzący sobie lepiej na rynku – 
w postaci nieuczciwej przewagi podmiotów gospodarczych otrzymujących dotacje. 
Przedsiębiorcy mogą również nastawiać rządy przeciwko sobie, grożąc przeniesieniem inwestycji 
do kraju oferującego większe dotacje, które z kolei oznaczają wyższe koszty dla podatników. 
 
Z tych przyczyn Komisja zdecydowana jest ściśle kontrolować wydatki w związku z planowaną 
pomocą państwa. Dysponuje też uprawnieniami, dzięki którym może uniemożliwić 
wprowadzenie w życie szkodliwych środków pomocy państwa. Oznacza to, że co roku Komisja 
rozpatruje setki wniosków, a wiele z nich dotyczy spraw względnie oczywistych, gdyż wnioski te 
spełniają warunki określone w przepisach dotyczących pomocy państwa lub są zgodne z praktyką 
Komisji. W 2008 r. Komisja opracowała nowy system, który ma sprzyjać udzielaniu przez 
państwa pomocy zgodnej z prawem poprzez zwolnienie jej z obowiązku zgłoszenia i objęcia 
postępowaniem wyjaśniającym. Ważne jest również to, by pozostałe przypadki były 
rozpatrywane sprawnie i w sposób sprawiedliwy. Niemniej jednak przyjęcie przez Komisję 
decyzji o zatwierdzeniu środków pomocy państwa trwa przeciętnie 5 miesięcy, co wynika 
częściowo z niedostatecznej dyscypliny służb Komisji i państw członkowskich. 
 
2. W JAKI SPOSÓB NOWE ZAWIADOMIENIE PRZYSPIESZY PROCES DECYZYJNY?  
 
Komisja pragnie zagwarantować jak najszybsze zatwierdzenie pomocy państwa w przypadkach, 
w których pomoc jest w sposób oczywisty zgodna z prawem, a państwa członkowskie przekazały 
w zgłoszeniu wszystkie wymagane informacje. Wprowadzenie konsultacji między państwem 
członkowskim a Komisją na etapie poprzedzającym zgłoszenie powinno usprawnić wymianę 
informacji. W zawiadomieniu zamieszczono przykładową listę środków pomocy, w tym pomocy 
dla MŚP, pomocy na ochronę środowiska, pomocy na działalność innowacyjną oraz pomocy na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, które zasadniczo kwalifikują się 
do objęcia procedurą uproszczoną.  
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Nowa procedura powinna być nie tylko szybsza, ale też bardziej przejrzysta. Zainteresowane 
strony będą miały dodatkową możliwość zgłoszenia swoich uwag w sprawie planowanego środka 
pomocy państwa po opublikowaniu streszczenia na stronie internetowej Komisji. 
 
3. KTO NA TYM SKORZYSTA?  
 
Procedura przewidziana w zawiadomieniu powinna przynieść korzyści zarówno państwom 
członkowskim, jak i beneficjentom pomocy, ponieważ w sprawach prostych decyzje o 
zatwierdzeniu pomocy będą zapadały szybciej. Powinny na niej skorzystać również 
zainteresowane strony, ponieważ uzyskają możliwość zgłoszenia swoich zastrzeżeń przed 
przyjęciem przez Komisję ostatecznego stanowiska w danej sprawie.  
  
4. OD KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZAWIADOMIENIE? 
 
Zawiadomienie zostało przyjęte przez Komisję w dniu 29 kwietnia 2009 r. i powinno wejść w 
życie pod koniec wiosny. 
 


