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1. OPIS PROBLEMU 

1.1. Kontekst polityczny 
W dniu 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie unowocześnienia unijnej polityki 
w dziedzinie pomocy państwa, w którym określono cele dalekosiężnej reformy kontroli pomocy 
państwa i którego celem jest przyczynienie się do rozszerzenia unijnego programu rozwoju. Polityka 
w zakresie pomocy państwa powinna ułatwiać udzielanie pomocy, która jest dobrze -skonstruowana, 
ukierunkowana na niedoskonałości rynku i cele stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania. Komisja dąży do tego, by: 

• skoncentrować działania związane z egzekwowaniem prawa na sprawach 
o największym wpływie na rynek wewnętrzny, 

• zoptymalizować obowiązujące reguły oraz  

• skrócić czas podejmowania decyzji.  
Przegląd rozporządzenia de minimis jest bezpośrednio związany z celem dotyczącym określenia 
priorytetów, stanowi więc ważny element inicjatywy unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie 
pomocy państwa. 

Zgodnie z rozporządzeniem de minimis przyjmuje się, że środki pomocy nieprzekraczające 
określonego pułapu nie mają wpływu na konkurencję ani na wymianę handlową na rynku 
wewnętrznym, zatem nie ma obowiązku zgłaszania takich środków pomocy na mocy art. 108 ust. 3 
TFUE. Uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas stosowania poprzedniego rozporządzenia, 
zmiany poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach 2000–2006 oraz prawdopodobny dalszy 
rozwój sytuacji, wraz z wejściem w życie aktualnego rozporządzenia – czyli z dniem 1 stycznia 
2007 r. – pułap pomocy de minimis podniesiono ze 100 000 do 200 000 EUR dla jednego 
przedsiębiorstwa w okresie trzech lat podatkowych. Aby uwzględnić niewielki rozmiar, jakim 
przeciętnie charakteryzują się przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu drogowego 
(wcześniej wyłączone z zakresu rozporządzenia), w odniesieniu do tego sektora ustanowiono pułap 
w wysokości 100 000 EUR. 

Ponadto rozporządzenie: 

• wyłącza ze swojego zakresu niektóre sektory i obszary działalności1 oraz 
przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, 

• określa zasady dotyczące dozwolonych instrumentów pomocy2,  

• zawiera reguły dotyczące „bezpiecznych stawek”, ułatwiające obliczanie 
ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji,  

• wyklucza „kumulację” z pomocą państwa, w przypadku gdy łączna kwota pomocy 
dla tych samych kosztów kwalifikowalnych przekracza maksymalny poziom 
intensywności pomocy określony w odpowiednim rozporządzeniu o wyłączeniach 
grupowych lub decyzji Komisji, oraz 

                                                            
1 Zob. art. 1 rozporządzenia; wyłączenia obejmują pomoc w sektorach rybołówstwa i akwakultury, 

pomoc na produkcję podstawową artykułów rolnych (obowiązują tutaj specjalne rozporządzenia 
de minimis przewidujące niższe pułapy pomocy), pomoc wywozową oraz pomoc na nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 

2 „Pomoc przejrzysta”, czyli pomoc, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie 
ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka. 



 

3 

• pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji, czy przestrzeganie pułapu ma 
być monitorowane za pomocą: 

a) systemu, w którym przedsiębiorstwa składają oświadczenia w sprawie 
pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch 
poprzednich latach, czy  

b) centralnego rejestru zawierającego pełne informacje o wszystkich 
przypadkach udzielenia pomocy de minimis przez dowolny organ 
w danym państwie członkowskim. 

1.2. Kwestie kluczowe 
Celem rozporządzenia de minimis jest zapewnienie równowagi pomiędzy uproszczeniem a 
niezakłócaniem konkurencji na rynku wewnętrznym. Praktyka egzekwowania prawa oraz konsultacje 
społeczne wskazują na występowanie następujących problemów: 

• odnośnie do uproszczenia: wiele państw członkowskich i zainteresowanych stron 
występowało o wprowadzenia wyższego pułapu, bardziej zrozumiałych i prostszych 
definicji, a także zapisów dotyczących „bezpiecznych stawek” obok istniejącej 
reguły dotyczącej gwarancji, oraz 

• odnośnie do niezakłócania konkurencji: większość państw członkowskich nie była 
w stanie przedstawić Komisji zbiorczych danych o stosowaniu rozporządzenia, 
dlatego bardzo trudno jest ocenić jego wpływ na wymianę handlową i konkurencję 
oraz ustalić odpowiedni pułap. Należy również przeanalizować, czy obecny system 
monitorowania jest dostatecznie dobry, żeby zapewnić przestrzeganie pułapu. 

Odpowiedź na podstawowe pytanie – „jaki jest właściwy pułap?” – musi uściślać, w których 
przypadkach można uznać, że środki pomocy nie mają żadnego wpływu na wymianę handlową i na 
konkurencję, a zatem nie podlegają zasadom pomocy państwa. 
Rozporządzenie ma na celu umożliwienie przyznawania niewielkich kwot pomocy na minimalnych 
warunkach zapewniających, by korzystanie z tej pomocy było proste i pewne w sensie prawnym. 
Wobec tego definicje i warunki przewidziane w rozporządzeniu powinny być łatwe do zastosowania. 
Wiele państw członkowskich i zainteresowanych stron sygnalizowało inne problemy związane ze 
stosowaniem rozporządzenia. Najczęściej zgłaszane problemy można podzielić i podsumować 
w następujący sposób: 

(1) niepewność co do interpretacji „przedsiębiorstwa” (szczególnie istotnej ze względu 
na to, że pułap obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa). Aktualna definicja 
wzoruje się na ogólnej definicji wynikającej z prawa konkurencji, wykorzystującej 
kryteria gospodarcze, a nie prawne, a zatem uznającej odrębne podmioty za jedno 
przedsiębiorstwo, jeżeli znajdują się one pod wspólną kontrolą; 

(2) niepewność co do interpretacji „przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 
sytuacji”, które są wyłączone z zakresu rozporządzenia, oraz co do tego, czy takie 
wyłączenie jest nadal uzasadnione; 

(3) niepewność co do tego, co oznacza „sektor transportu drogowego”, oraz wątpliwości 
co do uzasadnienia obniżonego pułapu; 

(4) niepewność co do sposobu stosowania zasad kumulacji; 
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(5) prośby o dalsze wskazówki w zakresie rozróżniania pomocy przejrzystej3 
i nieprzejrzystej (np. brak „bezpiecznych stawek” dla określonych form pomocy); 
oraz 

(6) pytania dotyczące najlepszych sposobów monitorowania i zapewniania 
przejrzystości4.  

1.3. Scenariusz podstawowy 
Scenariusz podstawowy polega na przedłużeniu obowiązywania aktualnego rozporządzenia do 
2020 r., czyli utrzymaniu dotychczasowych pułapów pomocy de minimis (200 000 EUR – pułap 
ogólny oraz 100 000 EUR – pułap w sektorze transportu drogowego) oraz wszystkich innych 
przepisów rozporządzenia.  

Nie zostaną wówczas rozwiązane problemy pewności prawa, o których mowa powyżej w punkcie 1.2. 
Zwłaszcza aktualna niepewność co do interpretacji „przedsiębiorstwa” i „przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji” oraz co do stosowania zasad kumulacji może doprowadzić do 
tego, że organ publiczny popełni błąd: 

• przyznając pomoc de minimis w wyższej kwocie, niż przewiduje rozporządzenie, 

• odmawiając przyznania pomocy przedsiębiorstwom, które kwalifikują się do 
otrzymania pomocy, lub 

• przyznając pomoc przedsiębiorstwom, które nie kwalifikują się do otrzymania 
pomocy. 

1.4. Czy działania UE są uzasadnione? (zasada pomocniczości) 
Finansowanie publiczne spełniające kryteria art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 
Traktatu. Zgodnie z art. 109 Traktatu Rada zezwoliła jednak Komisji5 na ustalenie pułapu, poniżej 
którego uznaje się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów, a zatem są zwolnione 
z wymogu zgłoszenia. Ponieważ w związku z powyższym zasady dotyczące pomocy państwa 
w zakresie pomocy de minimis należą do kompetencji Komisji, a Unia ma wyłączne kompetencje 
w tym zakresie6, niniejsza inicjatywa nie podlega kontroli zgodności z zasadą pomocniczości7. 

2. CELE 
Ogólny cel przeglądu ma bezpośredni związek z celami unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie 
pomocy państwa – pobudzaniem wzrostu gospodarczego na pogłębionym, dynamicznym 
i konkurencyjnym rynku wewnętrznym, skoncentrowaniem działań związanych z egzekwowaniem 

                                                            
3 Rozporządzenie de minimis stosuje się jedynie do pomocy, w przypadku której możliwe jest 

wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny 
ryzyka („pomoc przejrzysta”). 

4 W większości państw członkowskich funkcjonuje system oświadczeń. Tylko dziewięć państw (CZ, EE, 
EL, HR, LT, PL, PT, SK i SL) prowadzi obecnie rejestr centralny. Cypr zrezygnował z rejestru na rzecz 
systemu oświadczeń w 2009 r.; jego główny problem dotyczył skonstruowania rejestru przedsiębiorstw 
w sposób umożliwiający jego prostą aktualizację w przypadku zmiany struktury beneficjentów. 
Bułgaria i Węgry korzystają z obu systemów jednocześnie. 

5 Zob. rozporządzenie (WE) nr 994/98 zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 733/2013 (Dz.U. L 142 
z 14.5.1998, s. 1). 

6 Zob. art. 3 ust. 1 lit. b) TFUE. 
7 Zob. art. 5 ust. 3 TUE. 
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prawa na sprawach o największym wpływie na rynek wewnętrzny, uproszczeniem reguł i skróceniem 
czasu podejmowania decyzji. 

Można to osiągnąć poprzez skupienie się na następujących celach szczegółowych: 

a) uproszczenie: czy pułap i warunki jego stosowania są możliwie najprostsze, 
ale nie wywierają niekorzystnego wpływu na wymianę handlową i konkurencję 
na rynku wewnętrznym, czy też istnieje możliwość ich dalszego uproszczenia 
lub doprecyzowania? 

b) pewność prawa: jasne zasady mają kluczowe znaczenie dla pewności prawa w 
odniesieniu do kryteriów, według których uznaje się, że środki pomocy nie 
stanowią pomocy państwa;  

c) unikanie zakłóceń na rynku wewnętrznym: istotne są nie tylko skutki 
wprowadzania poszczególnych środków, lecz także łączne skutki środków 
o niewielkiej skali w danym sektorze; oraz 

d) zapewnienie zgodności: rozporządzenie powinno przewidywać skuteczny 
i sprawny mechanizm monitorowania oraz jasne i proste zasady zapewniania 
zgodności, zwłaszcza przestrzegania pułapu. 

3. WARIANTY STRATEGICZNE 
Różne warianty strategiczne8 dotyczą: 

(i) pułapu; 

(ii) innych przepisów dotyczących stosowania rozporządzenia; oraz  

(iii) monitorowania.  

3.1. Pułap 
Oprócz wariantu polegającego na niezmienianiu polityki dokładnie przeanalizowano cztery warianty: 

• skorygowanie pułapu w celu uwzględnienia przyszłej inflacji, 

• znaczące podwyższenie obowiązującego pułapu, 

• dalsze zróżnicowanie obowiązującego pułapu, oraz 

• wprowadzenie górnego limitu lub innych mechanizmów ograniczających 
skumulowane skutki pomocy de minimis. 

W przypadku transportu drogowego, dla którego obecnie obowiązuje niższy pułap (100 000 EUR), 
przeanalizowano następujące warianty: 

• zróżnicowane podejście przewidujące pułap ogólny dla transportu 
pasażerskiego oraz o połowę mniejszą kwotę dla transportu towarowego, oraz 

• stosowanie tego samego pułapu ogólnego dla całego sektora. 

                                                            
8 Wariant polegający na dopuszczeniu do wygaśnięcia rozporządzenia de minimis z upływem jego okresu 

obowiązywania został od razu odrzucony, ponieważ takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie sprzeczne 
z celami dotyczącymi uproszczenia i pewności prawa. 
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3.2. Doprecyzowanie i uproszczenie 
Pozostałe warunki stosowania rozporządzenia mogą przysporzyć trudności praktycznych. Przegląd ma 
zaradzić tym trudnościom oraz w jak największym stopniu uprościć obowiązujące zasady. Dotyczą 
one: 

• definicji „przedsiębiorstwa”, 

• definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji”, 

• zasad kumulacji, oraz 

• przejrzystości pomocy. 

3.3. Zwiększanie zgodności poprzez monitorowanie 
Należy również doprecyzować i uprościć wymogi dotyczące monitorowania, jednocześnie 
zapewniając przestrzeganie przepisów rozporządzenia, zwłaszcza tych dotyczących pułapu. 
W niniejszym dokumencie rozpatrywane są następujące warianty: 

• brak zmian w polityce, 

• utrzymanie dotychczasowej zasady (możliwość wyboru pomiędzy centralnym 
rejestrem a systemem oświadczeń) przy zapewnieniu bardziej rygorystycznego 
i systematycznego monitorowania oraz egzekwowania przepisów, oraz 

• wprowadzenie obowiązkowego rejestru de minimis. 

4. OBCIĄŻENIE ADMINISTRACYJNE 
Rozporządzenie de minimis ma na celu umożliwienie przyznawania niewielkich kwot pomocy na 
minimalnych warunkach, a zatem przy minimalnym obciążeniu administracyjnym w porównaniu 
z innymi instrumentami pomocy państwa.  

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem największym obciążeniem administracyjnym dla organu 
przyznającego pomoc jest zagwarantowanie, by przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy 
przekraczającej pułap de minimis. Można to robić na dwa sposoby: 

a) żądając od przedsiębiorstw składania wcześniejszych oświadczeń o innej 
otrzymanej pomocy de minimis; lub 

b) poprzez utworzenie i prowadzenie centralnego rejestru, wprowadzanie do 
niego danych i sprawdzanie przedsiębiorstw w tym rejestrze. 

Co do zasady, rozporządzenie nie stanowi bezpośredniego obciążenia administracyjnego dla 
przedsiębiorstw, w tym również dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. 
W praktyce wydaje się jednak, że przedsiębiorstwa odczuwają pewne obciążenia, szczególnie 
w związku z systemem oświadczeń. Złożenie prawidłowego oświadczenia jest możliwe tylko pod 
warunkiem, że organy przyznające pomoc będą zawsze wywiązywać się z obowiązku informowania 
beneficjentów o: 

• fakcie, że otrzymana kwota stanowi pomoc de minimis, 

• dokładnej kwocie ekwiwalentu dotacji, oraz  

• dacie przyznania pomocy. 
Pułap powinien obowiązywać również w przypadku pomocy dla mikroprzedsiębiorstw, ponieważ: 
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• artykuł 107 ust. 1 TFUE dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, oraz 

• łączne skutki pomocy de minimis udzielanej w sektorach, w których występuje 
wiele mniejszych przedsiębiorstw, mogą powodować zakłócenia konkurencji 
i wymiany handlowej. 

5. SKUTKI ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE 
Skutki środowiskowe są ograniczone do minimum, po pierwsze dlatego, że pomoc de minimis musi 
być niewielka (200 000 EUR przez okres trzech lat), a po drugie dlatego, że jest przeważnie 
wykorzystywana w wielu różnych sektorach, bez szczególnych prawidłowości, oraz do realizacji 
rozmaitych celów, bądź też bez określania żadnych celów. W większości przypadków decyzja 
o przyznaniu pomocy nie przewiduje żadnych szczególnych kosztów kwalifikowalnych ani celów. 
W związku z tym nie występują żadne mierzalne skutki środowiskowe i nie przewiduje się, by zmiany 
w rozporządzeniu de minimis mogły wywołać takie skutki. 

Z tych samych przyczyn również skutki społeczne są minimalne lub niemożliwe do zmierzenia. 
Ponieważ pomoc de minimis może być przyznawana na wiele różnych celów, które mogą (ale nie 
muszą) mieć charakter „społeczny”, nie jest ona odpowiednim instrumentem do wspierania 
zatrudnienia i ochrony socjalnej (art. 9 TFUE). W „gospodarce społecznej” przedsiębiorstwa często 
podlegają zasadom dotyczącym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, dla których 
obowiązuje wyższy pułap pomocy de minimis, w związku z czym ogólna reguła de minimis nie ma na 
nie szczególnego wpływu. 

Z uwagi na to, że niniejsza inicjatywa nie powoduje znaczących skutków środowiskowych ani 
społecznych, czynniki te nie będą uwzględniane w dalszej części niniejszego sprawozdania.  

6. PORÓWNANIE WARIANTÓW 
Warianty strategiczne można porównać, oceniając, jak skutecznie mogą one realizować cele 
dotyczące: a) uproszczenia, b) pewności prawa, c) niezakłócania konkurencji oraz d) zapewnienia 
zgodności. 

Skutki poszczególnych wariantów w porównaniu ze scenariuszem podstawowym (niewprowadzanie 
zmian w polityce) podsumowano w poniższych tabelach, stosując następującą punktację: 

+ + / — — skutek bardzo pozytywny/bardzo negatywny 

+ / — skutek pozytywny/negatywny 

+/- skutek zarówno pozytywny, jak i negatywny, obojętny 

0 brak skutków 

Uwaga: w przypadku instrumentów pomocy państwa nie ma możliwości określenia skutków w ujęciu 
ilościowym i sumowania ocen, ponieważ ani odległości pomiędzy ocenami, ani wagi celów nie są 
równe.  
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6.1. Pułap 
Tabela 1: Pułap ogólny  

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobiegani
e 

zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Skorygowanie pułapu w celu 
uwzględnienia przyszłej inflacji  +/- 0 0 0 

3. Znaczące podwyższenie 
obowiązującego pułapu + -- -- 0 

4. Dalsze zróżnicowanie 
obowiązującego pułapu -- -- +/- 0 

5. Wprowadzenie górnego limitu 
lub innego mechanizmu -- -- +/- 0 

Preferowany wariant to niewprowadzanie zmian w polityce w zakresie ogólnego pułapu, ponieważ 
Komisja nie dostrzega przekonujących argumentów za podniesieniem pułapu, a jedynie związane 
z tym ryzyko. Warianty 4 i 5 są postrzegane jako niekorzystne, ponieważ spowodowałyby znaczący 
wzrost obciążenia administracyjnego. 
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Tabela 2: Pułap dla sektora transportu drogowego 

Warianty Uproszczenie 
Pewność 
prawa  

Zapobieganie 
zakłóceniom 

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Wprowadzenie podziału na 
drogowy transport pasażerski 
i towarowy 

+ + + 
0 

3. Stosowanie ogólnego pułapu dla 
wszystkich kategorii transportu 
drogowego 

+ -- -- 0 

Preferowany jest wariant drugi, ponieważ w tym przypadku pułap dla drogowego transportu 
pasażerskiego można zrównać z pułapem ogólnym, realizując cel dotyczący uproszczenia, gdyż w tym 
sektorze nie istnieją już żadne powody, by stosować inny pułap niż pułap ogólny. Ten wariant 
umożliwia ponadto utrzymanie obniżonego pułapu dla transportu towarowego, który w dalszym ciągu 
charakteryzuje się bardzo niewielkimi przeciętnymi rozmiarami przedsiębiorstw. 

6.2. Doprecyzowanie i uproszczenie 
Tabela 3: Definicja „przedsiębiorstwa” 

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobieganie 
zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Zastąpienie „przedsiębiorstwa” 
określeniem „podmiot prawny” ++ -- -- - 

3. Doprecyzowanie i uproszczenie ++ + ++ ++ 
Preferowany jest wariant trzeci. Uproszczenie, pewność prawa i większą zgodność można osiągnąć, 
korzystając z uproszczonej definicji, w której głównym kryterium jest istniejąca definicja 
powiązanych przedsiębiorstw z zalecenia Komisji dotyczącego definicji MŚP. Drugi wariant wydaje 
się niewykonalny, ponieważ nie byłby ani możliwy w sensie prawnym, ani ekonomicznie 
uzasadniony.  

Tabela 4: Wyłączenie „przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji” 

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobieganie 
zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Doprecyzowanie i uproszczenie + + + + 

3. Rezygnacja z wyłączenia  ++ +/- -  + 
Preferowany jest wariant drugi. Wyłączenie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 
z zakresu rozporządzenia nadal wydaje się konieczne, ponieważ pomoc dla tych przedsiębiorstw jest 
udzielana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ratowania i restrukturyzacji. Ponadto wysokość 
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„bezpiecznych stawek” została obliczona dla przedsiębiorstw, które nie znajdują się w trudnej 
sytuacji. Doprecyzowanie i uproszczenie najlepiej osiągnąć, korzystając wyłącznie z „twardych” 
kryteriów przewidzianych w aktualnej definicji z ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych, ponieważ są one łatwe w stosowaniu.  

Tabela 5: Zasady dotyczące kumulacji 

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobieganie 
zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Doprecyzowanie i uproszczenie + + +/- + 

3. Swobodna kumulacja  ++ + - - 
Preferowany wariant to wariant przewidujący dalsze doprecyzowanie przy jednoczesnym zachowaniu 
zasad, na których opiera się reguła kumulacji, co ograniczy ryzyko pomijania innych instrumentów 
pomocy państwa. 

Tabela 6: Przepisy dotyczące przejrzystości pomocy 

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobieganie 
zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Zmiana zasad dla pożyczek 
i gwarancji  +  + + + 

3. Poszerzenie zakresu 
instrumentów pomocy  - - - - 

Preferowany jest wariant drugi. Będzie on obejmować głównie wprowadzenie „bezpiecznej stawki” 
dla pożyczek przy jednoczesnym utrzymaniu i doprecyzowaniu „bezpiecznej stawki” dla gwarancji. 

6.3. Zwiększanie zgodności poprzez monitorowanie 
Tabela 7: Monitorowanie 

Warianty Uproszczenie Pewność 
prawa  

Zapobiegani
e 

zakłóceniom  

Zapewnienie 
zgodności 

1. Brak zmian w polityce 0 0 0 0 

2. Utrzymanie dotychczasowego 
systemu z zapewnieniem bardziej 
rygorystycznego i systematycznego 
monitorowania oraz egzekwowania 
przepisów  

- 0 + + 

3. Obowiązkowy rejestr pomocy 
de minimis  -- ++ ++ ++ 
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Preferowany jest wariant pierwszy, ponieważ wariant drugi nie doprowadziłby do uproszczenia 
i spowodowałby zwiększenie obciążenia administracyjnego państw członkowskich nieposiadających 
centralnego rejestru. Obowiązkowy rejestr (wariant trzeci) mógłby zapewnić lepsze przestrzeganie 
zasad, miałby więc pozytywny wpływ na pewność prawa i zapobieganie zakłóceniom konkurencji; 
spowodowałby jednak znaczące obciążenie administracyjne, zwłaszcza podczas powstawania rejestru. 
Dlatego też rozsądniejsze i właściwsze byłoby uprzednie szczegółowe przeanalizowanie wykonalności 
tego wariantu.  

7. MONITOROWANIE I OCENA 
Obecnie państwa członkowskie są zobowiązane jedynie do rejestrowania i gromadzenia wszystkich 
informacji związanych z pomocą de minimis, nie mają natomiast obowiązku składania sprawozdań do 
Komisji. Gromadzona dokumentacja, którą należy przechowywać przez dziesięć lat, umożliwia 
wysyłanie informacji do Komisji na żądanie. 

W niniejszej ocenie skutków omówiono kwestie monitorowania i oceny oraz rozważono możliwości 
poprawienia odpowiednich przepisów w nowym rozporządzeniu. W ostatecznym rozrachunku lepiej 
jednak nie zmieniać systemu monitorowania na obecnym etapie, głównie dla zachowania 
proporcjonalności, ponieważ spowodowałoby to znaczny wzrost obciążenia administracyjnego przy 
bardzo niewielkich kwotach pomocy.  

Proponuje się raczej udoskonalenie monitorowania w ramach obecnego systemu poprzez 
przeprowadzanie bardziej szczegółowych kontroli w przypadkach odwołań do rozporządzenia 
de minimis lub w razie wątpliwości. W okresie obowiązywania rozporządzenia (w latach 2014–2020) 
zostanie przeprowadzone badanie, które będzie stanowiło podstawę do kolejnego przeglądu polityki. 
Badanie to może obejmować dane, analizę wykonalności oraz szczegółowe ustalenia dotyczące 
wprowadzenia obowiązkowego rejestru na szczeblu państw członkowskich lub UE. Może ono również 
uwzględniać kwestię dalszego gromadzenia danych, szczególnie w przypadku państw członkowskich 
nieposiadających centralnego rejestru.  

Przewiduje się również, że mniej więcej dwa lata przed zakończeniem okresu obowiązywania 
rozporządzenia przeprowadzona zostanie ocena, która rozpocznie się od konsultacji społecznych 
w oparciu o szczegółową ankietę dotyczącą stosowania różnych zasad. 

8. WNIOSEK 
Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej oceny skutków, Komisja preferuje następujące 
warianty: 

• utrzymanie obecnych pułapów pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy dla 
sektora drogowego transportu pasażerskiego, w którym obowiązywałby ogólny 
pułap, 

• dalsze uproszczenie i doprecyzowanie pojęć „przedsiębiorstwa” 
i „przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji”, 

• doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji, 

• zmiana zasad dotyczących przejrzystych instrumentów pomocy (pożyczek 
i gwarancji), między innymi wprowadzenie dodatkowej „bezpiecznej stawki” 
dla pożyczek, oraz 
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• w odniesieniu do monitorowania, utrzymanie dotychczasowej możliwości 
wyboru pomiędzy centralnym rejestrem a systemem oświadczeń. 
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