
Przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska
naturalnego

Kwestionariusz

Obowiązujący zbiór wytycznych pozostaje w mocy do końca 2007 r. Celem przygotowania
przeglądu wytycznych Komisja pragnie zaprosić wszystkie Państwa Członkowskie oraz inne
zainteresowane strony do podzielenia się doświadczeniami zebranymi w ramach obecnie
obowiązujących wytycznych. Punktem wyjścia do zebrania tego rodzaju opinii może być
kwestionariusz opracowany przez Komisję. Bardzo mile widziane są szczegółowe
odpowiedzi, podobnie jak opinie, czy zakres obecnych wytycznych należałoby zawęzić, czy
też poszerzyć.

Pytania sformułowano w sposób dość otwarty, by w ten sposób zachęcić do udzielenia jak
największej ilości pomocnych odpowiedzi i komentarzy. W każdym przypadku z
zadowoleniem przyjmiemy wszelkie dodatkowe informacje, jakich zechcą Państwo udzielić, a
które uznają Państwo za przydatne przy aktualizacji wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.

Termin nadsyłania odpowiedzi mija 10 października 2005 r. Odpowiedzi należy przesyłać
do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej na adres: European
Commission, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, lub najlepiej pocztą elektroniczną
na adres: COMP-I1@cec.eu.int.



KWESTIONARIUSZ

A. Część ogólna

1. Zakres i zastosowanie wytycznych

Dotychczas zakres wytycznych ograniczał się do pomocy na ochronę środowiska naturalnego.
Wiele obszarów jest jednak powiązanych z pomocą na ochronę środowiska, bądź pokrewnych
takiej pomocy, i wykazuje duże podobieństwa w uzasadnieniach dotacji. Powstaje zatem
pytanie, czy obowiązujący zakres wytycznych należy pozostawić w niezmienionej formie,
czy też włączyć do niego kolejne obszary?

Bezpieczeństwo a środowisko naturalne: Czy wytyczne powinny objąć �bezpieczeństwo
ludności cywilnej i środowiska, w jakim przebywa�, �bezpieczeństwo pracowników�,
�zdrowie konsumentów� i �zdrowie pracowników�? Jeśli tak, to czy potrzebne są szczególne
przepisy � inne niż obecnie obowiązujące w odniesieniu do pomocy na rzecz ochrony
środowiska?

Zasady obowiązujące dla pomocy inwestycyjnej na rzecz ochrony środowiska naturalnego
obejmują pomoc na inwestycje mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych
przez samego beneficjenta. Komisja widzi wyraźną potrzebę określenia jasnych zasad dla
pomocy inwestycyjnej na rzecz ochrony środowiska przyznawanej przedsiębiorstwom na
rozwiązanie problemu zanieczyszczeń powodowanych przez inne przedsiębiorstwa. Bardziej
szczegółowe pytania na ten temat - patrz sekcja B.7.

2. Precyzyjne podejście gospodarcze

Plan działania w zakresie pomocy państwa zarysował ogólny �test bilansujący� stosowany w
polityce pomocy państwa:

1. należy określić wyraźnie zdefiniowany cel będący przedmiotem wspólnego
zainteresowania (przykłady: spójność, wzrost, zatrudnienie, środowisko)

2. instrument pomocy powinien być odpowiednio dostosowany do wybranego celu
będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania:

� pomoc państwa jest właściwym instrumentem polityki
� środek pomocy ma charakter zachęty
� środek pomocy jest proporcjonalny do problemu, jaki ma rozwiązać

3. naruszenie zasad konkurencji i wpływ na wymianę handlową powinny być
ograniczone w taki sposób, aby środek pomocy nie był w rezultacie sprzeczny ze
wspólnym interesem.

Obowiązujące wytyczne są wprawdzie w dużym stopniu zbieżne z tym testem, jednak
przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego
należy wykorzystać do jednoznacznego wprowadzenia testu bilansującego i lepszego
uzasadnienia zaproponowanych zasad w oparciu o precyzyjne podejście gospodarcze.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Komisja pragnie uzyskać opinie na temat
niepowodzeń rynkowych, które negatywnie wpływają na ochronę środowiska i którym można
zaradzić dzięki pomocy państwa. Komisja jest także zainteresowana opiniami o innych



uzasadnieniach, stosowanych przy okazji przyznawania pomocy państwa na ochronę
środowiska naturalnego.

Ogólnie Komisja jest zainteresowana opiniami na temat ewentualnych zmian w podejściu
zawartym w obowiązujących wytycznych, np. bliższego określenia wpływu szczególnych
środków na naruszenie zasad konkurencji i wymianę handlową oraz ewentualnego
zróżnicowania zasad według wskaźników ekonomicznych (np. struktura rynku, rozpatrywany
rynek, udział beneficjenta pomocy w rynku itd.).

3. Ewentualne rozporządzenie o wyłączeniu grupowym

Zgodnie z zapisem zamieszczonym w planie działania w zakresie pomocy państwa istnieje
możliwość wprowadzenia rozporządzenia o wyłączeniu grupowym dla pomocy na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.  Jaka kategoria / jakie kategorie pomocy na rzecz ochrony
środowiska kwalifikują się, zdaniem Państwa, do objęcia takim wyłączeniem grupowym?

4. Zasada �zanieczyszczający płaci�

Czy należy wzmocnić zasadę �zanieczyszczający płaci�?   Mogłoby to oznaczać nieco
bardziej surowe stosowanie wytycznych, skutkujące przyznawaniem mniejszej pomocy
zanieczyszczającym przedsiębiorstwom. Jakie konsekwencje miałoby to na przykład w
odniesieniu do odstępstw od obowiązującej stawki podatku?

5. Czy obowiązujące stawki pomocy należy utrzymać na obecnym poziomie,
podwyższyć, czy obniżyć?

W obowiązujących wytycznych zasadnicze kryterium stanowi możliwość stworzenia zachęty
do osiągnięcia poziomów ochrony środowiska wyższych niż wymagałyby tego normy
wspólnotowe. Czy na podstawie zebranych doświadczeń aktualne stawki akceptowanej
pomocy dla każdego rozdziału wytycznych należy utrzymać na obecnym poziomie,
podwyższyć, czy też obniżyć?

6. Czy usprawiedliwiony jest wyższy poziom pomocy dla MŚP i obszarów objętych
pomocą?

W obowiązujących wytycznych MŚP są uprawnione do większej pomocy, która w wielu
przypadkach jest o 10 % wyższa od pomocy dla innych przedsiębiorstw (pkt 35). Jakkolwiek
generalnie MŚP mogą napotykać ograniczenia wynikające z niedoskonałości rynku, posiadają
ograniczony dostęp do informacji i być może ograniczony dostęp do kapitału podwyższonego
ryzyka, dyskusyjne jest, czy stawka pomocy dla MŚP większa o 10 % ma pozytywny wpływ
na środowisko.

Podobne kwestie można podnieść w kontekście dodatkowego wsparcia dla regionów objętych
pomocą, pozwalającego na przyznanie podobnej premii (pkt 33-34), która może być
połączona z premią dla MŚP. Czy ma to pozytywny wydźwięk i powinno być nadal
dozwolone?



7. Ewentualna pomoc dla innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska

Plan działania w zakresie pomocy państwa stwierdza, że Komisja będzie dążyć do
promowania innowacji ekologicznych i zwiększenia produktywności w drodze
ekowydajności zgodnie z planem działania na rzecz technologii dla środowiska (ETAP).

Pomoc inwestycyjną na rzecz środowiska naturalnego można przyznać, gdy przedsiębiorstwo
inwestuje w celu większej redukcji zanieczyszczenia niż wymagałyby tego normy
wspólnotowe. Normy te mogą się często wywodzić z najlepszych dostępnych technik, można
by więc oczekiwać, że pomoc inwestycyjna na rzecz środowiska zachęci przedsiębiorstwa do
wdrażania innowacji służących ochronie środowiska w procesie produkcji. Obowiązujące
zasady nie przewidują pomocy inwestycyjnej lub operacyjnej dla produktów innowacyjnych
przyczyniających się do redukcji zanieczyszczeń, ponieważ stanowią one bezpośredni
substytut produktów konwencjonalnych bardziej zanieczyszczających środowisko.

Jeśli pomoc wykracza poza �najbardziej aktualny stan techniki�, może być w określonych
przypadkach uznana za pomoc dla nowych technologii. Pomoc na rzecz ochrony środowiska
jest często związana z innowacją, chociaż zależy to od rodzaju danej technologii. Jaki rodzaj
pomocy na innowacje ekologiczne uznaliby Państwo za potrzebny / zgodny z Traktatem? Jaki
rodzaj przepisów jest konieczny?
Przykłady pomocy: Udogodnienia podatkowe? Efektywne wykorzystanie energii?
Oszczędność energii? Pozostałe?)

8. Indywidualne progi powodujące obowiązek zgłoszenia

Czy należy skorygować progi określone w punkcie 76, powyżej których istnieje obowiązek
zgłaszania każdego z indywidualnych przypadków pomocy przyznanej w ramach
zatwierdzonego programu? Czy istnieje konieczność wprowadzenia różnych progów dla
różnego rodzaju przypadków?

B. Wybrane rozdziały obowiązujących wytycznych

9. Pomoc inwestycyjna

Czy MŚP powinny mieć możliwość otrzymywania przejściowej pomocy inwestycyjnej w
wysokości do 15 % kosztów kwalifikowanych przez trzy lata po przyjęciu nowych norm
wspólnotowych?  W normalnym przypadku nie można udzielić pomocy na osiągnięcie norm
wspólnotowych � można jednak zatwierdzić pomoc do wysokości 30 % kosztów
kwalifikowanych na osiągnięcie norm wykraczających ponad obowiązujące normy
wspólnotowe. Czy istnieje pewność, że przejściowa pomoc inwestycyjna w wysokości do
15 % kosztów kwalifikowanych dla MŚP jest skuteczna � czy też stawkę pomocy należy
obniżyć / podwyższyć?

Dla odnawialnych źródeł energii oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła
można zatwierdzić pomoc na inwestycje w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowanych, a
w niektórych szczególnych przypadkach dla energii odnawialnej � do 100 %. Który obszar



energii odnawialnej uważają Państwo za najbardziej eksperymentalny / najbardziej daleki od
dojrzałości rynkowej, by w ten sposób usprawiedliwić większą intensywność pomocy?  Czy
stawki pomocy sięgające 100 % są, zdaniem Państwa, nadal uzasadnione? Czy stawki należy
podnieść / obniżyć?

Czy w celu uniknięcia problemów istnieje możliwość lepszego / bardziej precyzyjnego
zdefiniowania kosztów kwalifikowanych?

Czy należy zatwierdzać pomoc na rehabilitację zanieczyszczonych terenów przemysłowych w
wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych plus 15 % kosztów pracy? Czy poziom ten jest
zbyt wysoki / zbyt niski?

Zakres pomocy na przeniesienie lokalizacji zakładów jest ograniczony i sprowadza się do
przyczyn podyktowanych względami ochrony środowiska. Czy zakres ten należy rozluźnić
lub rozszerzyć, uwzględniając inne kryteria, np. bezpieczeństwo w obszarach miejskich?

Czy należy zatwierdzać pomoc służącą spełnianiu norm krajowych, wyższych niż normy
wspólnotowe?

Odnośnie do pomocy wydatkowanej na transfer technologii: Czy trzy wymienione warunki
odzwierciedlają współczesną rzeczywistość rynkową, czy należy je zmienić?

Jak wspomniano wyżej (pkt A.1), Komisja widzi wyraźną potrzebę określenia jasnych zasad
dla pomocy inwestycyjnej na rzecz ochrony środowiska naturalnego przyznawanej
przedsiębiorstwom na rozwiązanie problemu zanieczyszczeń powodowanych przez inne
przedsiębiorstwa. Może to dotyczyć szerokiego spektrum przypadków, np. pomocy
inwestycyjnej na przetwarzanie odpadów lub zakłady utylizacji odpadów, inwestycje w
infrastrukturę transportową, jak np. rurociągi, inwestycje w zdolności wytwórcze w zakresie
produktów stanowiących bardziej przyjazny środowisku substytut produktów
konwencjonalnych. Nowe przepisy będą musiały między innymi zapewnić, aby nie naruszono
zasady �zanieczyszczający płaci�, a ochrona środowiska odniosła rzeczywiste korzyści. Jakie
przepisy są potrzebne i jaką wysokość pomocy można zatwierdzić?

Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia korzyści netto w okresie pięcioletnim,
obliczenie kosztów kwalifikowanych może być w niektórych przypadkach dość
skomplikowane. Czy potrzebna i możliwa jest uproszczona metoda obliczeń (być może
ograniczona tylko do przypadków nieprzekraczających określonej wielkości)?

10. Pomoc operacyjna � zarządzanie odpadami, oszczędzanie energii, energia odnawialna,
skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (CHP) oraz obniżanie podatku / zwolnienia
z podatku

Czy należy rozszerzyć zakres przepisów dotyczących pomocy operacyjnej poza zarządzanie
odpadami, oszczędzanie energii, energię odnawialną, skojarzoną produkcję energii
elektrycznej i ciepła (CHP) oraz obniżania podatku / zwolnienia z podatku, czy też zakres ten
należy ograniczyć lub zmienić?



Czy stawki dla pomocy �zmniejszającej się� (degresywnej) i pomocy �niezmniejszającej się�
(nie degresywnej) są właściwe (punkt 45-46) i czy okres pięcioletni jest odpowiedni?

Czy należy zmienić zasady obniżania podatku / zwalniania z podatku w celu lepszego
zapewnienia uczciwej konkurencji pomiędzy beneficjentami takiej pomocy w różnych
Państwach Członkowskich?

Czy właściwie zdefiniowano możliwości przyznawania pomocy operacyjnej ustanowione dla
energii, by objąć nimi pomoc przyznawaną na odnawialne źródła energii?  Czy pomoc
przyznawana producentom energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,05 EUR na kWh
jest nadal odpowiednia (opcja 3)?  Czy na tej podstawie przyjęto jakiekolwiek decyzje � jeśli
nie, czy powinno się utrzymać tę opcję? Czy zasady określające możliwość przyznawania
pomocy na skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła (CHP) są zbyt restrykcyjne, czy
zbyt pobłażliwe? Czy odpowiadają one najnowszym inicjatywom legislacyjnym podjętym
przez Wspólnotę?


