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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA
KOMUNIKAT KOMISJI
Szósta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 oraz zmiana załącznika do komunikatu Komisji do
państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych
(2021/C 473/01)

1. WPROWADZENIE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1.

W dniu 19 marca 2020 r. Komisja przyjęła komunikat „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (1) („tymczasowe ramy”). W dniu 3 kwietnia
2020 r. po raz pierwszy przyjęła zmiany tego komunikatu, aby umożliwić pomoc, która mogłaby przyspieszyć
badania nad produktami służącymi zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz ich testowanie i produkcję, a także aby
chronić miejsca pracy i w większym stopniu wspomóc gospodarkę podczas obecnego kryzysu (2). W dniu 8 maja
2020 r. przyjęła drugie zmiany, aby jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem dostęp do
kapitału i płynności (3). W dniu 29 czerwca 2020 r. przyjęła trzecie zmiany, aby dalej wspierać mikroprzedsiębior
stwa, małe przedsiębiorstwa i start-upy oraz aby pobudzić inwestycje prywatne (4). W dniu 13 października
2020 r. przyjęła czwarte zmiany, aby przedłużyć okres stosowania tymczasowych ram prawnych oraz umożliwić
pomoc obejmującą niepokryte koszty stałe przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem (5). W dniu 28 stycznia 2021 r.
przyjęła piąte zmiany, aby przedłużyć okres stosowania tymczasowych ram prawnych oraz dostosować określone
w nich pułapy pomocy, a także aby umożliwić przekształcenie instrumentów zwrotnych w dotacje bezpośrednie
z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (6).

2.

Celem tymczasowych ram jest zapewnienie odpowiedniej równowagi między pozytywnymi skutkami środków
pomocy przyznawanych przedsiębiorstwom a ewentualnymi negatywnymi skutkami dla konkurencji i wymiany
handlowej na rynku wewnętrznym. Kontrola pomocy państwa stosowana w ukierunkowany i proporcjonalny spo
sób służy temu, aby krajowe środki wsparcia skutecznie pomagały zainteresowanym przedsiębiorstwom w czasie
pandemii COVID-19, przy równoczesnym ograniczeniu nadmiernych zakłóceń na rynku wewnętrznym, utrzyma
niu integralności tego rynku i zapewnieniu równych warunków działania. Dzięki temu można podtrzymać ciągłość
działalności gospodarczej podczas pandemii COVID-19 i zapewnić gospodarce silny fundament do podźwignięcia
się z kryzysu, a równocześnie przyspieszyć tempo koniecznej zielonej i cyfrowej transformacji, zgodnie z prawem
Unii i jej celami.

Komunikat Komisji z dnia 19 marca 2020 r., C(2020) 1863 (Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1).
Komunikat Komisji z dnia 3 kwietnia 2020 r., C(2020) 2215 (Dz.U. C 112 I z 4.4.2020, s. 1).
Komunikat Komisji z dnia 8 maja 2020 r., C(2020) 3156 (Dz.U. C 164 z 13.5.2020, s. 3).
Komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2020 r., C(2020) 4509 (Dz.U. C 218 z 2.7.2020, s. 3).
Komunikat Komisji z dnia 13 października 2020 r., C(2020) 7127 (Dz.U. C 340 I z 13.10.2020, s. 1).
Komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2021 r., C(2021) 564 (Dz.U. C 34 z 1.2.2021, s. 6).
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3.

Należy przedłużyć okres obowiązywania środków określonych w tymczasowych ramach do dnia 30 czerwca
2022 r.; dostosować pułapy pomocy w przypadku środka dotyczącego niepokrytych kosztów stałych, tak aby zara
dzić przedłużającym się skutkom gospodarczym trwającego kryzysu; umożliwić udzielanie wsparcia na inwestycje
służące trwałej odbudowie i wsparcia wypłacalności; a także doprecyzować i zmienić warunki dotyczące pewnych
tymczasowych środków pomocy państwa, które Komisja uznaje za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie
art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w kontekście poważnych zakłóceń wystę
pujących w gospodarkach wszystkich państw członkowskich wskutek pandemii COVID-19. Należy ponadto
przedłużyć usunięcie wykazu państw o ryzyku zbywalnym zawartego w załączniku do komunikatu Komisji do
państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych („komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpie
czenia kredytów eksportowych”) (7).

4.

Po pierwsze, Komisja przypomina, że tymczasowe ramy miały wygasnąć w dniu 31 grudnia 2021 r. Przewidziano
w nich także, że Komisja, kierując się ważnymi względami ekonomicznymi lub z zakresu polityki konkurencji,
dokona przeglądu ram przed dniem 31 grudnia 2021 r.

5.

W związku z tym Komisja oceniła, czy nadal istnieje zapotrzebowanie na pomoc udzielaną na podstawie tymcza
sowych ram, aby podjąć decyzję, czy konieczne jest ich utrzymanie po dniu 31 grudnia 2021 r. W szczególności
Komisja uwzględniła następujące czynniki: z jednej strony, rozwój sytuacji gospodarczej w wyjątkowych okolicz
nościach spowodowanych pandemią COVID-19; z drugiej strony, adekwatność tymczasowych ram jako instru
mentu, który pomaga zapewnić skuteczność pomocy w postaci krajowych środków wsparcia dla przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami pandemii w czasie jej trwania, przy równoczesnym ograniczeniu nadmiernych zakłóceń na
rynku wewnętrznym i zapewnieniu równych warunków działania.

6.

Zgodnie z prognozą gospodarczą z jesieni 2021 r. (8) spodziewany jest wzrost PKB o 5,0 % w 2021 r. i o 4,3 %
w 2022 r. – zarówno w Unii, jak i w strefie euro. Przewiduje się, że do końca 2021 r. wielkość produkcji powróci
do poziomu sprzed kryzysu (IV kw. 2019 r.). Niepewność i ryzyko towarzyszące prognozom wzrostu pozostają
jednak wysokie ze względu na ponowny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w niektórych państwach członkow
skich, rosnące napięcia w łańcuchach dostaw oraz wzrost cen energii.

7.

Państwa członkowskie w dużej mierze wykorzystały możliwości przewidziane w tymczasowych ramach, które są
instrumentem przeciwdziałania poważnym zakłóceniom gospodarczym, jak również ułatwiania rozwoju niektó
rych rodzajów działalności gospodarczej potrzebnych do eliminowania skutków pandemii COVID-19

8.

Zważywszy, że tymczasowe ramy okazały się przydatne jako instrument przeciwdziałania gospodarczym skutkom
pandemii, a także biorąc pod uwagę informacje zwrotne otrzymane od państw członkowskich, Komisja uważa, że
w celu zapewnienia skuteczności pomocy w postaci krajowych środków wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych
skutkami pandemii w czasie jej trwania, przy utrzymaniu integralności rynku wewnętrznego i zapewnieniu rów
nych warunków działania, właściwe jest ograniczone przedłużenie okresu stosowania istniejących środków okreś
lonych w tymczasowych ramach do dnia 30 czerwca 2022 r. To ograniczone przedłużenie zapewni również, że
przedsiębiorstwa, które nadal odczuwają skutki kryzysu, nie będą musiały zostać nagle pozbawione niezbędnego
wsparcia. Umożliwi ono skoordynowane, stopniowe wycofywanie wsparcia w kontekście obserwowanego ożywie
nia gospodarczego. W tym stopniowym wycofywaniu należy jednak uwzględnić niejednolity charakter ożywienia
gospodarczego, gdyż niektóre sektory i regiony w różnych państwach członkowskich nadal pozostają w tyle za
innymi. Na podstawie obecnie dostępnych informacji Komisja uważa za prawdopodobne, że dodatkowe przedłu
żenie istniejących rodzajów środków objętych sekcjami 3.1–3.12 nie będzie konieczne po dniu 30 czerwca
2022 r. Dotyczy to w szczególności istniejących środków na rzecz płynności, ponieważ nowe, bardziej perspekty
wiczne możliwości wsparcia inwestycji służących trwałej odbudowie oraz wsparcia wypłacalności powinny być
lepiej dostosowane na etapie odbudowy do potrzeb przedsiębiorstw oraz celów realizowanej polityki, takich jak
ograniczanie nadmiernych zakłóceń na rynku wewnętrznym. Komisja będzie jednak w dalszym ciągu uważnie
monitorować sytuację i oceniać, czy jakiekolwiek środki wymagają przedłużenia lub dostosowania, mając na uwa
dze istotne względy ekonomiczne lub z zakresu polityki konkurencji.

(7) Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1.
(8) Komisja Europejska, Sprawy Gospodarcze i Finansowe: Prognoza z jesieni 2021 r. (śródokresowa) (listopad 2021 r.).
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Komisja uważa również za konieczne dostosowanie pułapów pomocy, o których mowa w sekcji 3.1 zgodnie z tym
przedłużeniem.

10. Po drugie, biorąc pod uwagę utrzymujący się wpływ pandemii COVID-19 oraz czas, jaki upłynął od przyjęcia tym
czasowych ram, Komisja uważa, że konieczne jest zwiększenie pułapów pomocy określonych w sekcji 3.12 umoż
liwiającej przekazywanie ukierunkowanego wsparcia tym przedsiębiorstwom, które odnotowały znaczny spadek
obrotów.

11. Po trzecie, kilka państw członkowskich podkreśliło potrzebę ograniczenia ryzyka niewypłacalności przedsiębior
stw przez ustanowienie dodatkowych możliwości restrukturyzacji zadłużenia i przekształcenia instrumentów
zwrotnych w inne formy pomocy (np. dotacje bezpośrednie) (9). Komisja jest zdania, że aby rozwiać te obawy
i ograniczyć ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw, należy umożliwić przekształcanie instrumentów zwrotnych
w inne formy pomocy na podstawie sekcji 3.1 i 3.12 tymczasowych ram do dnia 30 czerwca 2023 r., o ile speł
nione zostaną warunki określone w mających zastosowanie sekcjach (10). Komisja uważa również, że instrumenty
zwrotne przewidziane w sekcji 3.1, 3.3 i 3.12 mogą wymagać restrukturyzacji zgodnie ze zwykłą praktyką ostro
żnościową stosowaną przez zaangażowanych pośredników finansowych. Taka restrukturyzacja zostanie uznana
za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli zostanie ukończona do dnia 30 czerwca 2023 r. z zachowaniem warun
ków określonych w niniejszym komunikacie. Restrukturyzacja musi w szczególności spełniać warunki wymie
nione w odnośnych sekcjach i nie może skutkować zwiększeniem początkowo przyznanych kwot pożyczek (11).

12. W niniejszym komunikacie wyjaśniono ponadto, że państwa członkowskie mogą przedłużyć okres obowiązywa
nia gwarancji udzielonych na podstawie sekcji 3.1, 3.2 i 3.12 tymczasowych ram również po wygaśnięciu tych
ram, o ile spełnione będą warunki określone w wymienionych sekcjach oraz w sekcji 3.4. Warunki takiego przedłu
żenia powinny być określone w pierwotnych umowach gwarancyjnych pomiędzy państwem a instytucjami kredy
towymi lub finansowymi. Warunki te nie powinny pozostawiać żadnej swobody decyzyjnej organom państwa
członkowskiego w momencie przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji. Beneficjenci końcowi muszą zostać
poinformowani w momencie przyznania finansowania, że mogą zwrócić się o przedłużenie terminu zapadalności
tego finansowania, przy czym instytucje kredytowe lub finansowe mogą przyjąć lub odrzucić ten wniosek zgodnie
ze swoimi standardowymi zasadami i procedurami (12).

13. Po czwarte, Komisja uważa, że odbudowa gospodarki Unii będzie w dużej mierze zależała od tempa realizacji pro
gramów szczepień oraz od postępu mutacji ewentualnych wariantów wirusa, lecz także od innych nieznanych
czynników, takich jak stan międzynarodowej gospodarki czy zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw domo
wych w zakresie wydatków i inwestycji.

14. Komisja przypomina, że ryzyko spadku inwestycji po kryzysie urzeczywistniło się w Unii w latach następujących
po kryzysie z 2008 r. z powodu większego zadłużenia sektora prywatnego. Gdy obecny kryzys się skończy, trud
ności finansowe, niechęć do podejmowania ryzyka i wolne moce produkcyjne w niektórych sektorach mogą rów
nież spowolnić inwestycje przedsiębiorstw, a przez to też długoterminowy wzrost gospodarczy.

15. Na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE właściwe jest zapewnienie państwom członkowskim innych możliwości
bezpośredniego wspierania inwestycji w aktywa, a także ustanowienia instrumentu służącego poprawie pozycji
kapitałowej przedsiębiorstw europejskich przez dodanie nowej sekcji dotyczącej wsparcia inwestycji na rzecz trwa
łej odbudowy oraz nowej sekcji dotyczącej wsparcia wypłacalności. Jednocześnie Komisja uważa za konieczne sto
sowanie przez pewien czas większej elastyczności w odniesieniu do wymogu indywidualnego zgłoszenia w przy
padku programów, które są objęte już istniejącymi wytycznymi i które mają szczególne znaczenie dla odbudowy.
(9) Zob. również Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego: „Zapobieganie dużej liczbie przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw
i zarządzanie nimi” (Prevention and management of a large number of corporate insolvencies), kwiecień 2021 r.
(10) Komisja wyjaśnia, że pkt 9 komunikatu z dnia 13 października 2020 r., C(2020)7127 (Dz.U. C 340 I z 13.10.2020, s. 1), ma zastoso
wanie również do pomocy przyznanej na podstawie sekcji 3.12 tymczasowych ram.
(11) Pozostaje to bez uszczerbku dla istniejących możliwości przyznawania nowej pomocy na podstawie tymczasowych ram, która to
pomoc może zostać wykorzystana do spłaty istniejących instrumentów, o ile spełnione są odpowiednie warunki określone w tych
ramach. Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy, która została zwrócona przed
przyznaniem nowej pomocy lub w momencie jej przyznania.
(12) Przedłużenie nie powinno prowadzić do wzrostu stopy procentowej ani stawek opłat mających zastosowanie do instrumentu bazo
wego (np. z powodu obniżenia ratingu beneficjenta końcowego, nawet jeżeli obniżenia dokonano przed wydaniem decyzji w sprawie
wniosku o przedłużenie).
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16. Z jednej strony wspieranie inwestycji powinno ułatwić rozwój działalności gospodarczej niezbędnej do przywróce
nia trwałego, długoterminowego wzrostu gospodarczego, pomóc przezwyciężyć negatywne skutki gospodarcze
kryzysu, takie jak pogłębianie się luki inwestycyjnej. Powinno także zapewnić większą odporność gospodarki
w dłuższej perspektywie oraz skutecznie ograniczyć ewentualny niekorzystny wpływ na konkurencję i handel.
17. Tego rodzaju wsparcie może również pomóc państwom członkowskim w szczególnym rozwijaniu tych rodzajów
działalności gospodarczej, które są niezbędne do osiągnięcia celów zielonej i cyfrowej transformacji, oraz we
wspieraniu odbudowy w kierunku bardziej ekologicznej i cyfrowej przyszłości, przy równoczesnym wzmocnieniu
odporności i zachowaniu równych warunków działania. Jest ono również istotnym elementem stopniowego wyco
fywania natychmiastowych krótkoterminowych środków reagowania kryzysowego – głównie dzięki wsparciu
płynności finansowej – oraz przejścia na wspieranie bardziej długoterminowej odbudowy gospodarki. Aby osiąg
nąć zamierzony efekt w postaci przyspieszonych wydatków inwestycyjnych, stosowanie tego środka należy ograni
czyć do dnia 31 grudnia 2022 r.
18. Pandemia oraz środki zastosowane przez państwa członkowskie, aby zwalczać rozprzestrzenianie się wirusa
wywołującego COVID-19, spowodowały natychmiastowy spadek działalności gospodarczej na niespotykaną
dotąd skalę, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji W świetle tych wyjątkowych okoliczności spowodowanych
obecnym kryzysem Komisja uważa, że postanowienia sekcji 3.13 niniejszej zmiany mogą mieć zastosowanie do
pomocy przyznanej po dniu 1 lutego 2020 r., o ile spełnione są wszystkie warunki, a w szczególności jeżeli
można wykazać istnienie efektu zachęty. Odnośne środki muszą służyć celowi określonemu w sekcji 3.13, a miano
wicie muszą stanowić bodziec do wypełnienia luki inwestycyjnej narastającej w gospodarce w wyniku kryzysu.
19. Z drugiej strony wsparcie wypłacalności jest ważne dla rozwoju działalności gospodarczej w wielu różnych sekto
rach w przypadku przedsiębiorstw, które wskutek kryzysu odnotowują podwyższony wskaźnik zadłużenia.
Z uwagi na ogólny wzrost zadłużenia w skali makro państwa członkowskie mogą starać się zapewnić przedsiębior
stwom łatwiejszy dostęp do inwestycji prywatnych w formie kapitału własnego, ograniczając równocześnie ewen
tualne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego. Tego rodzaju wsparcie może znacząco wzmocnić ożywienie
gospodarcze. Dłuższy okres stosowania tego rodzaju środka wspierającego wypłacalność jest właściwy ze względu
na złożoność takich programów oraz czas potrzebny do ich ustanowienia. W związku z tym okres stosowania tego
rodzaju środka powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 r.
20. Za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego (13) Komisja wspiera państwa członkowskie w opracowy
waniu i wdrażaniu reform mających na celu wypełnienie luki inwestycyjnej, a także przyspieszenie zielonej i cyfro
wej transformacji. Państwa członkowskie mogą zwracać się o wsparcie za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia
Technicznego w celu opracowania i wdrożenia środków wspierających wypłacalność.
21. Po piąte, stosowanie tymczasowych ram pokazuje, że istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych wyjaśnień
i zmian w niektórych przepisach tych ram, szczególnie w sekcji 1.3, 3.11 i 4 oraz dodania nowych narzędzi w sekcji
3.13 i 3.14.
22. W związku z tym państwa członkowskie mogą rozważyć zmianę istniejących środków pomocy zatwierdzonych
przez Komisję na podstawie tymczasowych ram w celu przedłużenia okresu ich stosowania do dnia 30 czerwca
2022 r., umożliwienia restrukturyzacji lub przekształcenia niektórych instrumentów do dnia 30 czerwca 2023 r.,
wprowadzenia nowych środków wspierających inwestycje na rzecz trwałej odbudowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
lub nowych środków zapewniających wsparcie wypłacalności do dnia 31 grudnia 2023 r. Państwa członkowskie
mogą przewidzieć również zwiększenie budżetu istniejących środków zatwierdzonych w kontekście sekcji 3.12
lub wprowadzenie innych zmian w celu dostosowania tych środków do przepisów tymczasowych ram, zmienio
nych niniejszym komunikatem. Może to również obejmować specjalne dostosowanie nowych lub istniejących
środków pomocy kierowanych do sektorów, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem w określonych pań
stwach członkowskich, w granicach wyznaczonych przez zmienione ramy.
23. Państwa członkowskie, które planują przedłużyć obowiązywanie istniejących programów lub je zmienić, proszone
są o zgłoszenie wykazu wszystkich istniejących środków pomocy, w przypadku których przewidują modyfikacje,
oraz o dostarczenie niezbędnych informacji wymienionych w załączniku do niniejszego komunikatu. Pozwoli to
Komisji na przyjęcie jednej decyzji obejmującej zgłoszone środki zamieszczone w wykazie.
(13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240 z dnia 10 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument Wsparcia Tech
nicznego, Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 1.
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24. Komisja uważa ponadto, że należy kontynuować stosowanie przepisów komunikatu w sprawie krótkotermino
wego ubezpieczenia kredytów eksportowych także po 2021 r., tak aby umożliwić skoordynowane przejście na
zwykłą praktykę rynkową lub przyjęcie – w razie konieczności – szczególnych programów zgodnie z obowiązują
cymi przepisami. W związku z tym Komisja przedłużyła tymczasowe usunięcie wszystkich państw z wykazu pań
stw o ryzyku zbywalnym, określonego w załączniku do komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia
kredytów eksportowych, do dnia 31 marca 2022 r.
25. Komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych stanowi, że ryzyko zbywalne
nie może być objęte ubezpieczeniem kredytów eksportowych wspieranym przez państwa członkowskie.
W związku z pandemią COVID-19 Komisja stwierdziła w marcu 2020 r. ogólny brak wystarczającej zdolności sek
tora prywatnego do ubezpieczenia krótkoterminowych kredytów eksportowych i uznała, że wszelkie ryzyko hand
lowe i polityczne związane z wywozem do państw wymienionych w załączniku do wyżej wymienionego komuni
katu jest tymczasowo niezbywalne do dnia 31 grudnia 2020 r. (14) W swoich komunikatach z dnia 13 października
2020 r. i 28 stycznia 2021 r. Komisja przedłużyła obowiązywanie tego tymczasowego wyjątku odpowiednio do
dnia 30 czerwca 2021 r. i 31 grudnia 2021 r. Obecny komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia
kredytów eksportowych wygaśnie z dniem 31 grudnia 2021 r. i zostanie zastąpiony nowym komunikatem, w któ
rym nadal uwzględnione będzie kryterium ryzyka niezbywalnego.
26. W związku z utrzymującymi się trudnościami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz zgodnie z pkt 35 i 36
komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych Komisja przeprowadziła kon
sultacje publiczne, aby ocenić dostępność ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych w celu ustale
nia, czy obecna sytuacja na rynku może uzasadniać przedłużenie usunięcia wszystkich państw z listy państw
o ryzyku zbywalnym, zawartej w załączniku do komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredy
tów eksportowych, na okres po dniu 31 grudnia 2021 r.
27. Uwzględniając wynik konsultacji publicznych oraz ogólne oznaki utrzymującego się zaburzającego wpływu
COVID-19 na całą gospodarkę Unii, Komisja jest zdania, że przedłużenie tego usunięcia o kolejne trzy miesiące
jest odpowiednim rozwiązaniem pozwalającym na sprawne funkcjonowanie do momentu ponownego uznania
wszystkich państw wymienionych w załączniku za państwa o ryzyku zbywalnym, począwszy od dnia 1 kwietnia
2022 r. Dowody przedstawione w trakcie konsultacji przez prywatnych ubezpieczycieli oraz szereg państw człon
kowskich wskazują, że prywatni ubezpieczyciele zaczęli oferować ochronę ubezpieczeniową dla eksporterów dzia
łających na większości odnośnych rynków. Jednocześnie inne informacje zwrotne świadczą o istnieniu sytuacji,
w której zdolności rynkowe są wciąż niewystarczające do pokrycia całości ekonomicznie uzasadnionego ryzyka
związanego z wywozem do państw ujętych w wykazie państw o ryzyku zbywalnym w załączniku do komunikatu
w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. W tych okolicznościach Komisja będzie
więc nadal uznawać wszystkie ryzyka handlowe i polityczne związane z wywozem do państw wymienionych
w załączniku do tego komunikatu za tymczasowo niezbywalne do dnia 31 marca 2022 r. – to przedłużenie służy
zapewnieniu płynnego przejścia do zwykłej praktyki rynkowej lub przyjęcia w razie potrzeby szczególnych progra
mów na mocy obowiązujących przepisów.
2. Zmiany w tymczasowych ramach
28. Poniższe zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 zaczną obowiązywać od dnia 18 listopada 2021 r.
29. Dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„Komisja uznaje, że pandemia COVID-19 oraz środki zastosowane w celu jej powstrzymania stworzyły wyjątkowe
okoliczności dla wielu przedsiębiorstw. W tej wyjątkowej sytuacji i w zależności od indywidualnego przypadku
Komisja wyjaśnia, że może być uzasadnione, aby wkład własny w rozumieniu pkt 62–64 Wytycznych wspólnoto
wych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw niefinansowych znajdują
cych się w trudnej sytuacji (*) (»wytyczne dotyczące ratowania i restrukturyzacji«) utrzymywał się poniżej 50 %
kosztów restrukturyzacji, o ile pozostają one znaczące i obejmują dodatkowe nowe finansowanie na warunkach
rynkowych. Wyjątkowy i nieprzewidywalny charakter obecnej sytuacji może również dopuszczać wyjątki od
zasady »pierwszy i ostatni raz«, na podstawie pkt 72 lit. c) wytycznych dotyczących ratowania i restrukturyzacji,
jeżeli ponowne trudności wynikają z pandemii COVID-19 i wywołanego przez nią pogorszenia koniunktury gos
podarczej, tzn. jeżeli dane przedsiębiorstwo znalazło się w trudnej sytuacji wskutek pandemii COVID-19 i wynika
jącego z niej pogorszenia koniunktury gospodarczej. W celu uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że zastoso
wanie nadal mają pozostałe przepisy wytycznych dotyczących ratowania i restrukturyzacji, a w szczególności
konieczność opracowania planu restrukturyzacji, przywrócenie długoterminowej rentowności i podział obciąże
nia.”.
_____________
(*) Komunikat Komisji (Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1).
(14) Komunikat Komisji zmieniający załącznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych, Dz.U. C 101
I z 28.3.2020, s. 1.
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30. Przypis 19 do pkt 22 lit. a. otrzymuje brzmienie:
31. „(*) Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy przyznanej na
podstawie programów zatwierdzonych w oparciu o niniejszą sekcję i zwróconej przed przyznaniem nowej
pomocy na podstawie niniejszej sekcji.”.
32. Pkt 22 lit. a. otrzymuje brzmienie:
„a. łączna kwota pomocy nie przekracza w żadnym momencie 2,3 mln EUR na przedsiębiorstwo (*). Pomoc
można przyznawać w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności
bądź w innych formach, takich jak zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem że
łączna wartość nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 2,3 mln EUR
na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem
podatków lub innych opłat;
_____________
(*) Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy przyznanej na
podstawie programów zatwierdzonych w oparciu o niniejszą sekcję i zwróconej przed przyznaniem nowej
pomocy.”.
33. Pkt 22 lit. d. otrzymuje brzmienie:
„d. pomoc przyznaje się nie później niż dnia 30 czerwca 2022 r. (*);
_____________
(*) Jeżeli pomoc przyznawana jest w formie korzyści podatkowej, korzyść taka może dotyczyć wyłącznie zobo
wiązania podatkowego, które powstało do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie.”.
34. Pkt 23 lit. a. otrzymuje brzmienie:
„a. całkowita pomoc nie przekracza w żadnym momencie 345 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działal
ność w sektorze rybołówstwa i akwakultury (*) lub 290 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (**); (***) pomoc można przyznawać w formie dotacji
bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych formach, takich jak
zaliczki zwrotne, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem że łączna wartość nominalna takich środków nie
przekracza całkowitego pułapu wynoszącego 345 000 EUR lub 290 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie
dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat;
_____________
(*) W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).
(**) W rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193
z 1.7.2014, s. 1).
(***) Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy przyznanej na
podstawie programów zatwierdzonych w oparciu o niniejszą sekcję i zwróconej przed przyznaniem nowej
pomocy.”.
35. Pkt 23a otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty mak
symalne zgodnie z pkt 22 lit. a. i pkt 23 lit. a., dane państwo członkowskie zapewnia, za pomocą odpowiednich
środków, takich jak rozdzielna księgowość, aby odnośny pułap był przestrzegany w przypadku każdej z tych dzia
łalności i by nie została przekroczona łączna maksymalna kwota wynosząca 2,3 mln EUR na przedsiębiorstwo.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach objętych pkt 23 lit. a., nie powinna zostać przekroczona
łączna maksymalna kwota wynosząca 345 000 EUR na przedsiębiorstwo.”.
36. Przypis 27 do pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„(*) Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy przyznanej na
podstawie programów zatwierdzonych w oparciu o niniejszą sekcję i zwróconej przed przyznaniem nowej
pomocy na podstawie niniejszej sekcji.”.
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37. Pkt 23b otrzymuje brzmienie:
„23b. Środki przyznane na podstawie niniejszego komunikatu w formie zaliczek zwrotnych, gwarancji, pożyczek
lub innych instrumentów zwrotnych mogą zostać przekształcone w inne formy pomocy, takie jak dotacje,
pod warunkiem że przekształcenie nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. i spełnione są warunki
określone w niniejszej sekcji.”.
38. Pkt 25 lit. c. otrzymuje brzmienie:
„c. gwarancja zostaje udzielona najpóźniej dnia 30 czerwca 2022 r.;”.
39. Formuła wprowadzająca w pkt 25 lit. d. otrzymuje brzmienie:
„d. w przypadku pożyczek, których termin zapadalności wypada po dniu 30 czerwca 2022 r., całkowita kwota
pożyczek na jednego beneficjenta nie może przekraczać:”.
40. Pkt 25 lit. e. otrzymuje brzmienie:
„e. w przypadku pożyczek, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022 r., kwota
główna pożyczki może być wyższa od kwoty określonej w pkt 25 lit. d., jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnie
nie przekazane Komisji przez państwo członkowskie i pod warunkiem zagwarantowania proporcjonalności
pomocy i wykazania tego faktu Komisji przez państwo członkowskie;”.
41. Pkt 27 lit. c. otrzymuje brzmienie:
„c. umowy pożyczki są podpisywane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. i są ograniczone do maksymalnie
sześciu lat, o ile nie zostaną dostosowane zgodnie z pkt 27 lit. b.;”.
42. Formuła wprowadzająca w pkt 27 lit. d. otrzymuje brzmienie:
„d. w przypadku pożyczek, których termin zapadalności wypada po dniu 30 czerwca 2022 r., całkowita kwota
pożyczek na jednego beneficjenta nie może przekraczać:”.
43. Pkt 27 lit. e. otrzymuje brzmienie:
„e. w przypadku pożyczek, których termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022 r., kwota
główna pożyczki może być wyższa od kwoty określonej w pkt 27 lit. d., jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnie
nie przekazane Komisji przez państwo członkowskie i pod warunkiem zagwarantowania proporcjonalności
pomocy i wykazania tego faktu Komisji przez państwo członkowskie;”.
44. Dodaje się pkt 27b w brzmieniu:
„27b. Komisja uważa, że w przypadku gdy instrumenty zwrotne przyznane na podstawie niniejszej sekcji, sekcji
3.1 lub 3.12 wymagają restrukturyzacji, będzie ona zgodna z rynkiem wewnętrznym, o ile: (i) będzie oparta
na rzetelnej analizie ekonomicznej sytuacji w danym przypadku przeprowadzonej w ramach zwykłych
praktyk ostrożnościowych; (ii) będzie spełniała warunki określone w odnośnej sekcji, szczególnie jeśli cho
dzi o minimalne marże ryzyka kredytowego i maksymalny okres, a także wymogi określone w sekcji 3.4
(w stosownych przypadkach); (iii) nie będzie skutkowała zwiększeniem początkowo przyznanej kwoty
pożyczki oraz (iv) taka restrukturyzacja zostanie przeprowadzona do dnia 30 czerwca 2023 r.”.
45. Pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33. Wtym kontekście Komisja uznaje wszystkie rodzaje ryzyka handlowego i politycznego związanego z wywo
zem do państw wymienionych w załączniku do komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia
kredytów eksportowych za tymczasowo niezbywalne do dnia 31 marca 2022 r.”.
46. Pkt 35 lit. a. otrzymuje brzmienie:
„a. pomoc przyznaje się w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych do dnia
30 czerwca 2022 r.;”.
47. Pkt 37 lit. b. otrzymuje brzmienie:
„b. pomoc przyznaje się w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych albo zaliczek zwrotnych do dnia
30 czerwca 2022 r.;”.
48. Pkt 39 lit. b. otrzymuje brzmienie:
„b. pomoc przyznaje się w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych albo zaliczek zwrotnych do dnia
30 czerwca 2022 r.;”.
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49. Pkt 41 otrzymuje brzmienie:
„41. Komisja uzna za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE te programy
pomocy, które polegają na tymczasowych odroczeniach płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne i które mają zastosowanie do przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) szczególnie
dotkniętych przez pandemię COVID-19, na przykład funkcjonujących w określonych sektorach lub regio
nach, czy też będących przedsiębiorstwami określonej wielkości. Dotyczy to również środków przewidzia
nych w odniesieniu do obowiązków podatkowych i obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego,
a mających na celu złagodzenie ograniczeń płynności, z jakimi borykają się beneficjenci, w tym m.in. odro
czenia płatności ratalnych, łatwiejszego dostępu do planów spłaty należności podatkowych i przyznawania
okresów bezodsetkowych, zawieszenia windykacji należności podatkowych oraz przyspieszonego zwrotu
podatku. Pomoc należy przyznać przed dniem 30 czerwca 2022 r., a termin odroczenia nie może przypadać
później niż dnia 30 czerwca 2023 r.”.
50. Pkt 43 lit. c. otrzymuje brzmienie:
„c. indywidualna pomoc w ramach programu subsydiowania wynagrodzeń jest przyznawana nie później niż do
dnia 30 czerwca 2022 r. na rzecz pracowników, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby zwolnieni w konsek
wencji zawieszenia lub ograniczenia działalności gospodarczej z powodu pandemii COVID-19 (lub na rzecz
osób samozatrudnionych, których działalność gospodarcza ucierpiała z powodu pandemii COVID-19), i pod
warunkiem że objęci nim pracownicy pozostaną stale zatrudnieni przez cały okres, na jaki przyznano pomoc
(lub pod warunkiem że odpowiednia działalność gospodarcza osoby samozatrudnionej pozostanie utrzymana
przez cały okres, na jaki przyznano pomoc);”.
51. Pkt 48 otrzymuje brzmienie:
„48. Środki służące dokapitalizowaniu w związku z COVID-19 przyznaje się najpóźniej do dnia 30 czerwca
2022 r.”.
52. Dodaje się pkt 77a w brzmieniu:
„77a. Na zasadzie odstępstwa od powyższego zakaz dokonywania nieobowiązkowych płatności kuponowych nie
ma zastosowania do:
a. hybrydowych instrumentów kapitałowych wyemitowanych w tym samym czasie (*) co hybrydowe
instrumenty kapitałowe stosowane w związku z COVID-19, o takim samym poziomie podporządkowa
nia i o kuponie wyższym o nie więcej niż 150 punktów bazowych od kuponu tych instrumentów.
Ponadto hybrydowe instrumenty kapitałowe stosowane w związku z COVID-19 powinny stanowić
ponad 20 % całkowitej emisji instrumentów hybrydowych (**);
b. hybrydowych instrumentów kapitałowych wyemitowanych po ewentualnym dokapitalizowaniu
w związku z COVID-19, pod warunkiem że wpływy z tych instrumentów są wykorzystywane wyłącznie
do spłaty instrumentów służących dokapitalizowaniu w związku z COVID-19 lub hybrydowych instru
mentów kapitałowych wyemitowanych zgodnie z niniejszym pkt 77a; oraz
c. hybrydowych instrumentów kapitałowych stosowanych w związku z COVID-19, ilekroć są one sprzeda
wane przez państwo prywatnym inwestorom (tzn. innym niż organy publiczne) po cenie równej lub
wyższej od wartości nominalnej instrumentu hybrydowego powiększonej o należne niewypłacone
kupony, w tym odsetki składane.
W każdym przypadku nieobowiązkowe płatności kuponowe z tytułu hybrydowych instrumentów kapi
tałowych stosowanych w związku z COVID-19 są dokonywane przed dokonaniem wszelkich odpowied
nich płatności kuponowych z tytułu hybrydowych instrumentów kapitałowych, które korzystają ze znie
sienia zakazu dokonywania nieobowiązkowych płatności kuponowych na podstawie niniejszego punktu,
lub w momencie ich dokonania.
Bez uszczerbku dla opcji spłaty określonych w lit. b., w przypadku częściowej lub pełnej spłaty hybrydo
wych instrumentów kapitałowych, które korzystają ze zniesienia zakazu dokonywania nieobowiązko
wych płatności kuponowych na podstawie niniejszego punktu, beneficjent: (i) spłaca co najmniej taką
samą kwotę z tytułu hybrydowych instrumentów kapitałowych stosowanych w związku
z COVID-19 (***); lub (ii) emituje nowe hybrydowe instrumenty kapitałowe w co najmniej takiej samej
wysokości; lub (iii) jeżeli ani (i) ani (ii) nie zostaną zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy od dnia częścio
wej lub pełnej spłaty hybrydowych instrumentów kapitałowych, podwyższa, z mocą wsteczną od ter
minu spłaty hybrydowego instrumentu kapitałowego, wynagrodzenie z tytułu niespłaconych hybrydo
wych instrumentów kapitałowych stosowanych w związku z COVID-19. W tym ostatnim przypadku
podwyższenie wynagrodzenia oblicza się jako maksymalną progresję (****), jaką można zastosować
przez cały okres zapadalności spłaconych hybrydowych instrumentów kapitałowych w stosunku do
kwoty nominalnej takiego instrumentu (*****), przy minimalnej wartości wynoszącej 100 punktów
bazowych. Ponadto w przypadku częściowej spłaty hybrydowych instrumentów kapitałowych stosowa
nych w związku z COVID-19 lub w przypadku emisji nowych hybrydowych instrumentów kapitałowych
kwota nominalna, do której stosuje się to podwyższenie wynagrodzenia, zostaje odpowiednio obniżona.
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Niniejsze odstępstwo będzie miało zastosowanie do wszystkich wymienionych wyżej hybrydowych
instrumentów kapitałowych wyemitowanych od dnia 18 listopada 2021 r., także tych, które wyemito
wano w ramach zatwierdzonych przez Komisję i przyznanych przed tą datą środków służących dokapi
talizowaniu w związku z COVID-19.
_____________
(*)
Do celów niniejszego punktu hybrydowe instrumenty kapitałowe wyemitowane do sześciu miesięcy po
emisji hybrydowych instrumentów kapitałowych stosowanych w związku z COVID-19 uznaje się za
wyemitowane w tym samym czasie co te instrumenty.
(**)
Takie hybrydowe instrumenty kapitałowe uwzględnia się w ocenie na podstawie pkt 54.
(***)
Do wysokości łącznej kwoty istniejących hybrydowych instrumentów kapitałowych stosowanych
w związku z COVID-19.
(****) Różnica między określoną w umowie maksymalną i minimalną nominalną stopą procentową w całym
okresie obowiązywania instrumentów hybrydowych.
(*****) Jeżeli beneficjent spłaca kilka transz hybrydowych instrumentów kapitałowych o różnych stopach procen
towych, warunek ten musi być stosowany do każdej transzy niezależnie.”.
53. Pkt 87 lit. a. otrzymuje brzmienie:
„a. pomoc zostaje przyznana nie później niż dnia 30 czerwca 2022 r. i obejmuje niepokryte koszty stałe ponie
sione w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., w tym koszty poniesione w części tego
okresu (»okres kwalifikowalny«);”.
54. Przypis 75 do pkt 87 lit. b. otrzymuje brzmienie:
„(*) Okresem odniesienia jest okres w 2019 r., niezależnie od tego, czy okres kwalifikowalny przypada w 2020 r.,
2021 r. czy 2022 r.”.
55. Pkt 87 lit. d. otrzymuje brzmienie:
„d. łączna kwota pomocy nie może przekraczać 12 mln EUR na przedsiębiorstwo (*). Pomoc można przyznawać
w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w innych for
mach, takich jak zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem że łączna wartość
nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 12 mln EUR na przedsiębior
stwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub
innych opłat;
_____________
(*) Przy określaniu, czy odpowiedni pułap został przekroczony, nie bierze się pod uwagę pomocy przyznanej na
podstawie programów zatwierdzonych w oparciu o niniejszą sekcję i zwróconej przed przyznaniem nowej
pomocy na podstawie niniejszej sekcji.”.
56. Dodaje się pkt 87a w brzmieniu:
„87a. Środki przyznane na podstawie niniejszego komunikatu w formie zaliczek zwrotnych, gwarancji, pożyczek
lub innych instrumentów zwrotnych mogą zostać przekształcone w inne formy pomocy, takie jak dotacje,
pod warunkiem że przekształcenie nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. i spełnione są warunki
określone w niniejszej sekcji.”.
57. Dodaje się sekcję w brzmieniu:
„3.13 Wsparcie na inwestycje na rzecz trwałej odbudowy
88. Państwa członkowskie mogą rozważyć wsparcie inwestycji prywatnych jako bodziec do wypełnienia luki
inwestycyjnej narastającej w gospodarce w wyniku kryzysu. Tego rodzaju bodziec mógłby ułatwiać rozwój
niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych.
89. Komisja uzna takie środki za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, o ile
spełnione zostaną poniższe warunki:
a. pomoc jest przyznawana na podstawie programu. Maksymalna kwota pomocy indywidualnej, która może
zostać przyznana na przedsiębiorstwo, co do zasady nie przekracza 1 % całkowitego budżetu przeznaczo
nego na taki program, z wyjątkiem sytuacji, które zostaną należycie uzasadnione przez dane państwo
członkowskie;
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b. koszty kwalifikowalne mogą obejmować jedynie koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne. Koszty związane z zakupem gruntów można uwzględnić tylko w takim zakresie,
w jakim stanowią one część inwestycji w produkcję towarów lub świadczenie usług. Do pomocy nie kwali
fikują się inwestycje finansowe;
c. państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres pomocy do inwestycji wspierających określone obszary
gospodarcze o szczególnym znaczeniu dla ożywienia gospodarczego. Tego rodzaju ograniczenia muszą
być jednak zdefiniowane szeroko i mogą nie prowadzić do sztucznego zawężania zakresu kwalifikowalnych
inwestycji lub potencjalnych beneficjentów, wskutek czego pomoc byłaby skierowana jedynie do niewielkiej
liczby przedsiębiorstw;
d. intensywność pomocy nie może przekraczać 15 % kosztów kwalifikowalnych. Niemniej jednak:
i.

w przypadku inwestycji realizowanych przez małe przedsiębiorstwa (*) intensywność pomocy może
zostać zwiększona o 20 punktów procentowych;

ii. w przypadku inwestycji realizowanych przez inne MŚP (**) intensywność pomocy może zostać zwięk
szona o 10 punktów procentowych; lub
iii. w przypadku inwestycji na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 14
ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, z wyłączeniem art. 14 ust. 14 tego rozporzą
dzenia, intensywność pomocy może zostać powiększona o intensywność pomocy określoną w mapie
pomocy regionalnej obowiązującej na danym obszarze w momencie przyznania pomocy;
e. łączna kwota pomocy przyznanej na podstawie niniejszej sekcji nie może przekroczyć 10 mln EUR na
przedsiębiorstwo w ujęciu nominalnym, niezależnie od konkretnego instrumentu pomocy. Na obszarach
objętych pomocą całkowita pomoc przyznana na podstawie niniejszej sekcji na przedsiębiorstwo nie może
jednak przekroczyć maksymalnej kwoty pomocy obliczonej zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia
w sprawie wyłączeń grupowych – z wyłączeniem art. 14 ust. 14 tego rozporządzenia i z uwzględnieniem
obowiązujących map pomocy regionalnej – powiększonej o 10 mln EUR w ujęciu nominalnym, niezależnie
od konkretnego instrumentu pomocy;
f. pomoc może być przyznawana w różnych formach, m.in. w formie bezzwrotnych dotacji, ulg lub odroczeń
podatkowych, dopłat do oprocentowania pożyczek, a także gwarancji. W przypadku instrumentów zwrot
nych państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość przekształcenia ich na dotacje na określonych
wcześniej warunkach i na podstawie określonych wcześniej kryteriów, które należy wyszczególnić w pro
gramie i zawrzeć w poszczególnych decyzjach o przyznaniu pomocy. Instrumenty zwrotne, takie jak
pożyczki i gwarancje, muszą być ograniczone w czasie do maksymalnie ośmiu lat.
90. W ramach ważenia korzyści wynikających z pomocy oraz jej niekorzystnego wpływu na konkurencję
i wymianę handlową Komisja zwróci szczególną uwagę na art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie
systematyki, w tym na zasadę »nie czyń poważnych szkód«, lub na inne porównywalne metody. Komisja
uważa za mało prawdopodobne, by inwestycje, które poważnie szkodzą celom środowiskowym (***), mogły
mieć wystarczające pozytywne skutki, które zrównoważyłyby ich negatywny wpływ na konkurencję
i wymianę handlową (****).
91. Pomoc na podstawie niniejszej sekcji może być dodawana do podlegającej zgłoszeniu regionalnej pomocy
inwestycyjnej i może być kumulowana z innymi rodzajami pomocy na warunkach określonych w pkt 20
niniejszych tymczasowych ram. Całkowita kwota pomocy nie może w żadnym wypadku przekroczyć 100 %
kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wyklucza się zatem kumulację z innymi instrumentami pomocy, które
umożliwiają uzupełnienie luki w finansowaniu.
92. Pomoc na podstawie niniejszej sekcji nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia
2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń
grupowych (*****)). Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw (w rozumieniu załącznika
I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), które w dniu 31 grudnia 2019 r. już znajdo
wały się w trudnej sytuacji, pod warunkiem że nie są one objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym
na podstawie prawa krajowego oraz nie otrzymały pomocy na ratowanie (******) ani pomocy na restruktury
zację (*******).
93. Pomoc na podstawie niniejszej sekcji może być udzielana do dnia 31 grudnia 2022 r. Wyłącza się pomoc na
inwestycje, które zrealizowano przed dniem 1 lutego 2020 r.
94. Uznaje się, że pomoc przyznana na podstawie niniejszej sekcji wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent zło
żył pisemny wniosek o przyznanie pomocy do danego państwa członkowskiego przed rozpoczęciem prac
nad realizacją inwestycji.
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95. Na zasadzie odstępstwa od pkt 94 uznaje się, że środki w formie korzyści podatkowych wywołują efekt
zachęty, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a. środek ustanawia prawo do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dodatkowego
wydawania zgody przez państwo członkowskie oraz

b. środek został przyjęty i wszedł w życie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji.

96. W przypadku gdy programy wsparcia inwestycji zapewniają pomoc wyłącznie w formie gwarancji lub poży
czek bądź podobnych instrumentów zwrotnych, w drodze odstępstwa od pkt 89 lit. e. całkowita nominalna
kwota pomocy nie może przekroczyć 15 mln EUR na przedsiębiorstwo, a w drodze odstępstwa od pkt 89 lit.
d. intensywność pomocy nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku gdy zastoso
wanie mają warunki określone w pkt 89 lit. d. ppkt i., ii. lub iii., powyższy limit może zostać podwyższony
zgodnie z tymi postanowieniami. Programy, o których mowa w niniejszym punkcie, są zgodne odpowiednio
z pkt 25 lit. a., pkt 25 lit. b., pkt 25a zdanie pierwsze i drugie lub pkt 27 lit. a., pkt 27 lit. b. i pkt 27a zdanie
pierwsze i drugie. Wyklucza się kumulację z inną pomocą na podstawie niniejszej sekcji. Należy ponadto
zapewnić zgodność z pkt 29, 30 i 31. W przypadku gwarancji ich wysokość nie może przekraczać:

i.

90 % kwoty głównej pożyczki, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach
przez instytucję kredytową i państwo; lub

ii. 35 % kwoty głównej pożyczki, jeżeli straty są najpierw przypisane państwu, a dopiero potem instytucjom
kredytowym (tj. gwarancja z tytułu pierwszej straty); oraz

iii. w obu powyższych przypadkach, jeśli wysokość pożyczki zmniejsza się wraz z upływem czasu, na przy
kład z powodu rozpoczęcia spłaty, kwota gwarantowana musi zostać proporcjonalnie zmniejszona.

97. W celu wsparcia trwałej odbudowy gospodarki państwa członkowskie mogą również rozważyć ustanowienie
nowych lub zmianę istniejących programów zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do projektów środo
wiskowych lub badawczych, a ściślej z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele
związane z energią (********) lub zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy na działalność badawczą, rozwo
jową i innowacyjną (*********). Komisja uważa, że w świetle celów dotyczących ułatwienia szybkiej odbudowy
europejskiej gospodarki państwa członkowskie mogą tymczasowo rozważyć ustanowienie nowych lub
zmianę istniejących programów, które umożliwiłyby również objęcie zakresem niniejszych wytycznych więk
szej pomocy indywidualnej, bez konieczności indywidualnego zgłaszania środków. Komisja uzna takie pro
gramy pomocy lub zmiany istniejących programów za zgodne z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem że
obowiązujące progi dla indywidualnych zgłoszeń zostaną przekroczone o nie więcej niż 50 %, zapewniona
zostanie zgodność z pozostałymi postanowieniami obowiązujących wytycznych, decyzja Komisji zatwierdza
jąca dany środek zostanie podjęta przed dniem 1 stycznia 2023 r., a odnośna pomoc indywidualna zostanie
przyznana przed dniem 1 stycznia 2024 r.
_____________
(*)
W rozumieniu załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.
(**)
W rozumieniu załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.
(***)
W rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
(****)
W przypadku środków, które są identyczne ze środkami w ramach planów odbudowy i zwiększania
odporności zatwierdzonych przez Radę, warunek poszanowania zasady »nie czyń poważnych szkód«
uznaje się za spełniony, ponieważ zostało to już zweryfikowane.
(*****)
Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.
(******)
Albo, w przypadku gdy otrzymały pomoc na ratowanie, w chwili przyznania pomocy zgodnie z niniej
szym komunikatem już spłaciły pożyczkę lub zakończyły umowę gwarancji.
(*******)
Albo, w przypadku gdy otrzymały pomoc na restrukturyzację, nie podlegały już planowi restruktury
zacji w chwili przyznania pomocy zgodnie z niniejszym komunikatem.
(********) Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach
2014–2020 (Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1).
(*********) Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
(Dz.U. C 198 z 27.6.2014, s. 1).”
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58. Dodaje się sekcję w brzmieniu:
„3.14 Wsparcie wypłacalności
98.

Państwa członkowskie mogą rozważyć wsparcie ożywienia gospodarczego poprzez wzmocnienie wypłacal
ności przedsiębiorstw. Może to mieć szczególne zastosowanie, w przypadku gdy poziomy zadłużenia przed
siębiorstw wzrosły z powodu kryzysu gospodarczego, co może utrudniać dalsze inwestycje i długofalowy
wzrost. Tego rodzaju środki powinny być opracowywane w taki sposób, aby zachęcały do prywatnych
inwestycji w przedsiębiorstwa wykazujące potencjał wzrostu.

99.

Komisja uzna takie środki za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, o ile
spełnione zostaną poniższe warunki:
a. wsparcie wypłacalności ma formę zachęty do inwestycji prywatnych w kapitał własny, dług podporząd
kowany lub quasi-kapitał własny, w tym ciche udziały lub pożyczki partycypacyjne;
b. pomoc przyznawana jest na podstawie programu w formie gwarancji publicznych lub podobnych środ
ków skierowanych do specjalnych funduszy inwestycyjnych jako zachęta do inwestowania w beneficjen
tów końcowych. Tego rodzaju inwestycje dokonywane są poprzez pośredników finansowych w postaci
funduszy inwestycyjnych, które co do zasady wybierane są w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskrymi
nacyjnej procedury. Wynagrodzenie podmiotów zarządzających tymi funduszami powinno co do
zasady opierać się na wynikach całego portfela danego funduszu;
c. kwalifikujący się beneficjenci końcowi ograniczają się do MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji (*);
d. jeżeli instytucje kredytowe działają w charakterze pośredników finansowych w odniesieniu do środków
wprowadzanych na podstawie niniejszej sekcji, na przykład poprzez sekurytyzację takich inwestycji
w celu udostępnienia ich innym inwestorom, muszą one ponosić odpowiednią część ryzyka. Za odpo
wiedni podział ryzyka prawdopodobnie uznawane będzie utrzymanie w bilansie danej instytucji co naj
mniej 10 % wolumenu takich instrumentów;
e. kwalifikujące się programy przyciągają dodatkowe nowe inwestycje pochodzące od prywatnych inwesto
rów. Decyzje inwestycyjne muszą być podejmowane w sposób pozwalający osiągnąć zysk, w oparciu
o biznesplany lub plany inwestycyjne wykazujące, że kwalifikujący się beneficjenci końcowi są przedsię
biorstwami rentownymi w perspektywie długoterminowej;
f.

wszyscy inwestorzy instytucjonalni, niezależnie od ich charakteru lub lokalizacji geograficznej, mogą
inwestować na równych warunkach w fundusze inwestycyjne, które mają zostać utworzone;

g. pomoc zapewnia, że inwestorzy będą ponosili odpowiednią część ryzyka, co pozwoli zagwarantować
inwestycje ukierunkowane na zysk. W przypadku pierwszych strat pokrywanych przez państwo taki
podział ryzyka można osiągnąć przez ograniczenie wartości gwarancji lub podobnego środka do nie
więcej niż 30 % portfela bazowego i uwzględnienie jedynie kwot głównych bez odsetek lub jakichkol
wiek zobowiązań dodatkowych;
h. okres gwarancji nie przekracza łącznie ośmiu lat, niezależnie od instrumentu bazowego. W przypadku
gwarancji na instrumenty dłużne okres ten nie może przekraczać terminu zapadalności instrumentu
bazowego. W przypadku inwestycji kapitałowych gwarancja nie może obejmować inwestycji dokona
nych przez pośrednika finansowego po terminie określonym w pkt 101;
i.

uruchomienie gwarancji jest związane w umowie z warunkami szczególnymi („zdarzenia gwarancyjne”),
które mogą obejmować nawet obowiązkowe ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorstwo będące bene
ficjentem lub inną tego rodzaju procedurę. Warunki te będą musiały być uzgodnione pomiędzy stronami
w momencie udzielenia gwarancji. W przypadku gwarancji udzielonych na inwestycje kapitałowe kwali
fikujące się straty mogą zostać pokryte z gwarancji dopiero z chwilą rozwiązania funduszu, gdy wszyst
kie inwestycje portfelowe zostaną zbyte na warunkach rynkowych;
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ryzyko podejmowane przez państwo odzwierciedlone jest w odpowiedniej, rynkowej stopie zwrotu.
Taki zwrot może przybrać formę bezpośredniego wynagrodzenia w postaci premii gwarancyjnej lub
praw do udziału w zyskach, które zostaną wypracowane przez takie fundusze – w zależności również
od charakteru instrumentu (czy byłaby to pożyczka podporządkowana, czy też kapitał własny). Musi
być on skalibrowany odpowiednio do ratingu inwestycyjnego beneficjentów końcowych, rodzajów obję
tych instrumentów oraz okresu przyznanej ochrony;

k. wdrażane są skuteczne zabezpieczenia, aby zapewnić przeniesienie korzyści na beneficjentów końco
wych w jak największym stopniu;
l.

całkowita kwota zapewnionego finansowania nie przekracza 10 mln EUR na przedsiębiorstwo;

m. w oparciu o odpowiednie uzasadnienie przedstawione Komisji przez państwo członkowskie oraz dodat
kowe warunki mające ograniczyć zakłócenia konkurencji Komisja może akceptować alternatywne
metody wyboru i wynagradzania, wyższe kwoty finansowania lub przedsiębiorstwa o średniej wielkości.
100. Z beneficjentów końcowych wyklucza się instytucje finansowe.
101. Pomoc na podstawie niniejszej sekcji może zostać przyznana nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.
102. Pomoc na podstawie niniejszej sekcji może być kumulowana z inną pomocą, z zastrzeżeniem zachowania
odpowiednich progów i spełnienia innych warunków dotyczących takiej innej pomocy. Pomocy na podsta
wie niniejszej sekcji nie można jednak przyznawać przedsiębiorstwom otrzymującym wsparcie na podstawie
sekcji 3.11 niniejszego komunikatu.
_____________
(*) Zgodnie z definicją w pkt 52 (xxvii) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwes
tycji w zakresie finansowania ryzyka, Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4.”.
59. Pkt 88–96 zostają oznaczone jako pkt 103–111.
60. Pkt 90 zostaje oznaczony jako pkt 105 i otrzymuje brzmienie:
„105. Państwa członkowskie muszą przedłożyć Komisji wykaz środków, które wprowadzono w życie w ramach
programów zatwierdzonych na podstawie niniejszego komunikatu, do dnia 30 czerwca 2022 r.”.
61. Pkt 93 zostaje oznaczony jako pkt 108 i otrzymuje brzmienie:
„108. Komisja stosuje niniejszy komunikat od dnia 19 marca 2020 r., biorąc pod uwagę gospodarcze skutki pan
demii COVID-19, które wymagały natychmiastowych działań. Uzasadnieniem przyjęcia niniejszego komu
nikatu są obecne wyjątkowe okoliczności i nie będzie on stosowany po terminach w nim określonych.
Komisja dokona przeglądu wszystkich sekcji niniejszego komunikatu przed dniem 30 czerwca 2022 r.
i będzie się przy tym kierować ważnymi względami ekonomicznymi lub z zakresu polityki konkurencji.
W razie potrzeby Komisja może również dokładniej wyjaśnić swoje podejście do określonych zagadnień.”.

3. PRZEDLUZENIE USUNIECIA WYKAZU PANSTW O RYZYKU ZBYWALNYM Z KOMUNIKATU W SPRA
WIE KROTKOTERMINOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOW EKSPORTOWYCH
62. Komisja uznaje, że wszelkie ryzyko handlowe i polityczne związane z wywozem do państw wymienionych poniżej
jest tymczasowo niezbywalne do dnia 31 marca 2022 r.
Belgia

Cypr

Słowacja

Bułgaria

Łotwa

Finlandia

Republika Czeska

Litwa

Szwecja

Dania

Luksemburg

Australia

Niemcy

Węgry

Kanada

Estonia

Malta

Islandia

Irlandia

Niderlandy

Japonia
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Grecja

Austria

Nowa Zelandia

Hiszpania

Polska

Norwegia

Francja

Portugalia

Szwajcaria

Chorwacja

Rumunia

Zjednoczone Królestwo

Włochy

Słowenia

Stany Zjednoczone Ameryki
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ZAŁĄCZNIK

Informacje, które należy podać w wykazie istniejących środków pomocy zatwierdzonych na pod
stawie tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19, w odniesieniu do których to środków zgłasza się Komisji zwiększenie
budżetu lub wprowadzenie innych zmian w celu dostosowania tych środków do przepisów tymcza
sowych ram prawnych, zmienionych niniejszym komunikatem
Państwa członkowskie są proszone o połączenie – w stosownych przypadkach – swoich zmian przy użyciu tego wykazu
w notyfikacji grupowej.
Wykaz istniejących środków i przewidywane zmiany
Numer
zatwierdzonego
środka pomocy
państwa (1)

Tytuł

Zgłoszona zmiana
(ewentualnie
podzielona na
poszczególne
zmiany 1, 2, 3 itd.)

Odpowiedni punkt
tymczasowych ram
prawnych
w odniesieniu do
planowanych
zmian

Potwierdzenie, że
nie zaszły żadne
inne zmiany
istniejącego środka

(1) Jeżeli środek został zmieniony, proszę podać numer pierwotnej decyzji zatwierdzającej pomoc państwa.

Krajowa podstawa
prawna zmiany
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Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa M.10374 – BAIN CAPITAL / HITACHI METALS)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/02)
W dniu 6 października 2021 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentra
cji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady
(WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości
publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostęp
niony:
— w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.
europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć
konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru
sprawy, daty i sektora,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako
dokument nr 32021M10374. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do prawa Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
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Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa M.10280 – ABP/Slaney/Linden)
(tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/03)
W dniu 2 lipca 2021 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uzna
niu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE)
nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicz
nej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:
— w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.
europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć
konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru
sprawy, daty i sektora,
— w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako
dokument nr 32021M10280. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

C 473/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2021

IV
(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA
Kursy walutowe euro (1)
23 listopada 2021 r.
(2021/C 473/04)
1 euro =
Waluta

Kurs wymiany

Waluta

Kurs wymiany

CAD

Dolar kanadyjski

1,4324

HKD

Dolar Hongkongu

8,7744

7,4364

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6241

0,84185

SGD

Dolar singapurski

1,5381

KRW

Won

ZAR

Rand

CNY

Yuan renminbi

7,1943

HRK

Kuna chorwacka

7,5240

IDR

Rupia indonezyjska

MYR

Ringgit malezyjski

PHP

Peso filipińskie

57,119

RUB

Rubel rosyjski

84,5002

THB

Bat tajlandzki

37,275

BRL

Real

14,1306

MXN

Peso meksykańskie

23,7773

1,5581

INR

Rupia indyjska

83,8395

USD

Dolar amerykański

1,1259

JPY

Jen

DKK

Korona duńska

GBP

Funt szterling

SEK

Korona szwedzka

10,1330

CHF

Frank szwajcarski

1,0492

ISK

Korona islandzka

NOK

Korona norweska

BGN

Lew

CZK

Korona czeska

HUF

Forint węgierski

PLN

Złoty polski

4,7119

RON

Lej rumuński

4,9495

TRY

Lir turecki

AUD

Dolar australijski

129,36

147,60
10,0710
1,9558
25,445
370,91

(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.

1 340,60
17,8490

16 069,18
4,7277

6,3298
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Nowa strona narodowa obiegowych monet euro
(2021/C 473/05)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Litwę.
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społe
czeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich
nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy
euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje
prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki,
a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych
obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne
symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.
Państwo emitujące: Litwa
Upamiętniany motyw: Dzukia (z serii „Regiony etnograficzne Litwy”)
Opis motywu: Motyw odzwierciedla herb przedstawiający żołnierza w zbroi trzymającego halabardę w prawej ręce, opie
rającego się lewą ręką o srebrną tarczę bałtycką. Herb umieszczony jest na belce i podtrzymywany przez dwa rysie. Na belce
zawieszona jest wstęga z łacińskim napisem EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS (CIĘŻKO PRACUJĄCY
LUD Z WALECZNEGO PLEMIENIA).
Całość otaczają napisy LIETUVA (LITWA) oraz DZŪKIJA (DZUKIA), rok emisji (2021 r.) i znak mennicy litewskiej. Projekt
wykonał Rolandas Rimkūnas.
Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
Planowany nakład: 500 000
Data emisji: Trzeci kwartał 2021 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane
w 2002 r.
(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9
z 14.1.2009, s. 52).
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Nowa strona narodowa obiegowych monet euro
(2021/C 473/06)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społe
czeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich
nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy
euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje
prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki,
a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych
obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne
symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.
Państwo emitujące: Finlandia
Upamiętniane wydarzenie: Stulecie autonomii Wysp Alandzkich
Opis motywu: Tematem monety jest krajobraz wyspiarski, składający się z tłoczonych elementów. W dolnej części
motywu widnieje droga morska i znaki morskie, dziób łodzi oraz dłoń trzymająca kompas. W poprzek środkowej części
motywu przebiega linia horyzontu. W górnej części motywu umieszczono niebo i chmury. W dolnej części, w formie pół
kola, znajduje się napis „STO LAT AUTONOMII WYSP ALANDZKICH” w języku fińskim. W górnej części, w formie pół
kola, znajduje się napis „STO LAT AUTONOMII WYSP ALANDZKICH” w języku szwedzkim. Centralnie, pomiędzy napi
sami, znajdują się dwa punkty w kształcie diamentów – jeden po lewej, a drugi po prawej stronie. Powyżej diamentów, po
prawej stronie widnieje napis „2021 FI”, zaś po lewej – znak mennicy fińskiej.
Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
Planowany nakład: 800 000
Data emisji: Jesień 2021 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane
w 2002 r.
(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9
z 14.1.2009, s. 52).
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Nowa strona narodowa obiegowych monet euro
(2021/C 473/07)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Portugalię
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społe
czeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich
nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy
euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje
prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki,
a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych
obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne
symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.
Państwo emitujące: Portugalia
Upamiętniane wydarzenie: Igrzyska olimpijskie w Tokio
Opis motywu: Motyw przedstawia symbole Portugalskiego Komitetu Olimpijskiego. Projekt został zatwierdzony przez
Radę w 2020 r., ponieważ pierwotnie emisję zaplanowano na połowę 2020 r. Casa da Moeda (portugalska mennica pań
stwowa) oraz Komitet Olimpijski uzgodniły jednak przesunięcie emisji, zgodnie z nowym kalendarzem igrzysk, które ze
względu na pandemię COVID-19 przełożono na okres od dnia 23 lipca do 8 sierpnia 2021 r. Z tego powodu zaktualizo
wano kilka szczegółów dotyczących projektu napisu, a zwłaszcza wprowadzono skrócony dwucyfrowy zapis roku 2020
(z użyciem apostrofu: „Tóquio’20”), po którym zapisano rok emisji – 2021, zamykając całość nazwiskiem autora, umie
szczonym obok znaku mennicy.
Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
Planowany nakład: 510 000
Data emisji: Połowa 2021 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane
w 2002 r.
(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9
z 14.1.2009, s. 52).
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Nowa strona narodowa obiegowych monet euro
(2021/C 473/08)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Maltę
Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społe
czeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich
nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy
euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje
prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki,
a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych
obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne
symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.
Państwo emitujące: Malta
Upamiętniany motyw: Prehistoryczne świątynie w Tarxien na Malce (z serii: Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO)
Opis motywu: Motyw odzwierciedla fragment prehistorycznej struktury. W górnej części znajduje się napis „TARXIEN
TEMPLES 3600–2500 BC” („ŚWIĄTYNIE Z TARXIEN 3600–2500 P.N.E”). W dolnej części znajduje się nazwa emitującego
państwa „MALTA”, a poniżej rok emisji „2021”.
Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.
Planowany nakład: 181 000
Data emisji: Październik 2021 r.

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane
w 2002 r.
(2) Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9
z 14.1.2009, s. 52).
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V
(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

KOMISJA EUROPEJSKA
Zaproszenie do składania wniosków 2022 – EAC/A09/2021
Program Erasmus+
(2021/C 473/09)

1. Wprowadzenie i cele
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży
i sportu (1). Program Erasmus+ obejmuje lata 2021–2027. Cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 3 rozporządzenia.
2. Akcje
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:
Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób:
— mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
— działania zakładające uczestnictwo młodzieży
— DiscoverEU – działanie na rzecz włączenia
— wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży
Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji
— Partnerstwa na rzecz współpracy:
— partnerstwa w zakresie współpracy
— partnerstwa na małą skalę
— Partnerstwa na rzecz doskonałości:
— centra doskonałości zawodowej
— akademie nauczycielskie Erasmus+
— działanie Erasmus Mundus
— Partnerstwa na rzecz innowacji:
— sojusze na rzecz innowacji
— projekty na przyszłość
— Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu
— Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
(1) Dz.U. L 189 z 28.5.2021, s. 1.
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Akcja kluczowa 3 – Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
— Europejska młodzież razem
Działania „Jean Monnet”:
— działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego
— działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

3. Kwalifikowalność
Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć
wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecz
nie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi
i osób pracujących z młodzieżą, działań wspierających uczestnictwo młodzieży oraz działania na rzecz włączenia w ramach
inicjatywy DiscoverEU.
Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (2):
— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie,
— państwa trzecie stowarzyszone z programem:
— państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,
— kraje kandydujące do UE: Republika Turcji, Republika Macedonii Północnej i Republika Serbii (3).
Ponadto niektóre działania w ramach programu Erasmus+ są otwarte dla organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych
z programem.
Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+
na 2022 r.

4. Budżet i czas trwania projektów
Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 3 179 mln EUR:
kształcenie i szkolenie:

EUR

2 813,11 mln

młodzież:

EUR

288,13 mln

sport:

EUR

51,89 mln

działania „Jean Monnet”:

EUR

25,8 mln

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział są orientacyjne i mogą
ulec zmianie w wyniku zmian w rocznym programie prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku
uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznego programu prac Erasmus+ i zmian do niego, opublikowanych na stronie:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_pl
pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.
Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu
i liczba zaangażowanych partnerów.
Beneficjenci mogą zadeklarować koszty za pracę wykonaną przez wolontariuszy w ramach danego działania lub programu
prac w oparciu o koszty jednostkowe, określone w decyzji Komisji (2019)2646 i w odniesieniu do których wydano zezwo
lenie zgodnie z tą decyzją. Szczegółowe instrukcje dotyczące kwalifikowalności kosztów wolontariuszy można znaleźć
w przewodniku po programie Erasmus+.
(2) Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.
(3) Z zastrzeżeniem podpisania dwustronnych układów o stowarzyszeniu.
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5. Termin składania wniosków
Wszystkie przedstawione poniżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.
Akcja kluczowa 1

Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego

23 lutego, godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

23 lutego, godz. 12:00

Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone
z programem

23 lutego, godz. 12:00

Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

19 października, godz. 12:00

Akredytacje Erasmus w dziedzinach związanych z młodzieżą

19 października, godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

23 lutego, godz. 12:00

Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

4 października, godz. 12:00

Działanie na rzecz włączenia w ramach inicjatywy DiscoverEU

4 października, godz. 12:00

Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży

20 września, godz. 17:00

Akcja kluczowa 2

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia
i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie
organizacje pozarządowe

23 marca, godz. 12:00

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia
i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe

23 marca, godz. 17:00

Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu

23 marca, godz. 17:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia
i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

23 marca, godz. 12:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia
i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży

4 października, godz. 12:00

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

23 marca, godz. 17:00

Centra doskonałości zawodowej

7 września, godz. 17:00

Akademie nauczycielskie Erasmus+

7 września, godz. 17:00

Działanie Erasmus Mundus

16 lutego, godz. 17:00

Sojusze na rzecz innowacji

15 września, godz. 17:00

Projekty na przyszłość

15 marca, godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem
wyższym

17 lutego, godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem
i szkoleniem zawodowym

31 marca, godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

7 kwietnia, godz. 17:00

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze sportem

7 kwietnia, godz. 17:00

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

23 marca, godz. 17:00
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Akcja kluczowa 3

Europejska młodzież razem

22 marca, godz. 17:00

Działania i sieci „Jean Monnet”

1 marca, godz. 17:00

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.
6. Szczegółowe informacje
Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku
po programie Erasmus+ na 2022 r. pod adresem:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl
Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone
w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.
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POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA
Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10523 – Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/10)

1. W dniu 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.
Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
— Nordic Capital X Limited („Nordic Capital”, Jersey),
— Five Arrows Managers LLP (Zjednoczone Królestwo) oraz Five Arrows Managers (Stany Zjednoczone) LLC (Stany Zjed
noczone) („Five Arrows”), obydwa kontrolowane przez Rothschild & Co S.C.A. („Rothschild”, Francja),
— TA Associates Management, L.P. („TA Associates”, Stany Zjednoczone),
— Datix (Holdings) Limited („RLDatix”, Zjednoczone Królestwo).
Przedsiębiorstwa Nordic Capital, Five Arrows i TA Associates przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad RLDatix.
Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Nordic Capital: fundusz private equity koncentrujący się na inwestycjach przede wszyst
kim w sektorze opieki zdrowotnej, technologii i płatności, usług finansowych, usług przemysłowych i biznesowych
oraz produktów konsumpcyjnych w regionie skandynawskim i wybranych krajach Europy Północnej,
— w przypadku przedsiębiorstwa Rothschild: grupa zajmująca się doradztwem finansowym, świadcząca usługi w zakresie
połączeń i przejęć, strategii i porad finansowych, a także rozwiązań w zakresie inwestycji i zarządzania majątkiem;
usługi te oferowane są dużym instytucjom, rodzinom, osobom fizycznym oraz rządom, na całym świecie,
— w przypadku przedsiębiorstwa TA Associates: doradca inwestycyjny działający dla funduszy TA Associates, inwestor
w sektorach technologii, usług finansowych, opieki zdrowotnej, konsumentów i usług dla przedsiębiorstw w Ameryce
Północnej,
— w przypadku przedsiębiorstwa RLDatix: dostawca oprogramowania do opartych na chmurze technologii bezpieczeń
stwa pacjentów. W niedawnym czasie przedsiębiorstwo RLDatix nabyło Allocate, dostawcę rozwiązań w zakresie siły
roboczej, które skupiają się na wspieraniu operacyjnych i administracyjnych potrzeb pracowników służby zdrowia we
wszystkich placówkach opieki zdrowotnej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.
Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy
zawsze podawać następujący numer referencyjny:
M.10523 – Nordic Capital / Rothschild / TA Associates / RLDatix
Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks +32 22964301
Adres pocztowy:
Komisja Europejska
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10475 – United Group / Wind Hellas)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/11)
1. W dniu 16 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.
Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
— United Group B.V. („United Group”, Holandia),
— Wind Hellas („Wind”, Grecja).
Przedsiębiorstwo United Group przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Wind.
Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku United Group: świadczenie usług telekomunikacyjnych i medialnych w Europie Południowo-Wschodniej.
Od listopada 2020 r. United Group prowadzi działalność w Grecji i na Cyprze za pośrednictwem przedsiębiorstwa
Nova Telecommunication S.M.S.A. (poprzednio Forthnet), w którym posiada całościowy udział; Nova Telecommunica
tion S.M.S.A. działa jako operator telekomunikacyjny świadczący usługi telefonii stacjonarnej i stacjonarne usługi sze
rokopasmowe w Grecji, a także usługi płatnej telewizji w Grecji i na Cyprze. United Group jest pod wyłączną i całkowitą
kontrolą przedsiębiorstwa BC Partners LLP, globalnej firmy inwestycyjnej;
— w przypadku Wind: świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetowych, a także, w niewielkim
stopniu, detalicznych usług telewizji płatnej w Grecji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.
Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy
zawsze podawać następujący numer referencyjny:
M.10475 – United Group / Wind Hellas
Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks +32 22964301
Adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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DECYZJA O ZAMKNIĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO WSKUTEK
WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
Pomoc państwa — Polska
(Art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – Wycofanie zgłoszenia
Pomoc państwa SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Polska – Modernizacja
ciepłowniczej w Tarnobrzegu, SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Modernizacja
ciepłowniczej w Ropczycach, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) – Modernizacja
ciepłowniczej w Lesku, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Modernizacja
ciepłowniczej w Dębicy oraz SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Modernizacja
ciepłowniczej w Ustrzykach Dolnych

infrastruktury
infrastruktury
infrastruktury
infrastruktury
infrastruktury

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/12)
Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 108 ust. 2 TFUE, wszczętego
dnia 25 października 2019 r. (1) w odniesieniu do powyższych środków pomocy, ponieważ Polska wycofała swoje zgłosze
nia dnia 21 kwietnia 2020 r. oraz 11 czerwca 2021 r.

(1) Decyzja Komisji w sprawach SA.51987 (2019/C) (ex 2018/N) – Polska – Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Tarnobrzegu,
SA.52084 (2019/C) (ex 2018/N) – Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Ropczycach, SA.52238 (2019/C) (ex 2018/N) –
Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Lesku, SA.54236 (2019/C) (ex 2019/N) – Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej
w Dębicy oraz SA.55273 (2019/C) (ex 2019/N) – Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Ustrzykach Dolnych (Dz.U. C 411
z 6.12.2019, s. 6).
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Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI /
THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/13)

1. W dniu 17 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.
Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
— Acciaieria Arvedi S.p.A. (Włochy) („Acciaieria Arvedi”), kontrolowanego przez Finarvedi S.p.A. (Włochy);
— Acciai Speciali Terni S.p.A. (Włochy) („AST”);
— Thyssenkrupp Stainless GmbH (Niemcy), kontrolowanego przez AST;
— Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcja), kontrolowanego przez AST.
Przedsiębiorstwo Acciaieria Arvedi przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia
przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH i Thyssenkrupp Stainless Tur
key Metal Sanayi ve Ticaret A.S.
Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Acciaieria Arvedi: produkcja i sprzedaż produktów ze stali węglowej, w tym zwojów ze
stali węglowej, spawanych i ciągnionych na zimno rur ze stali węglowej, spawanych rur ze stali nierdzewnej, a także
inna działalność w sektorze stalowym,
— w przypadku przedsiębiorstw AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH i Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve
Ticaret A.S.: produkcja, dystrybucja i dostawa niektórych wyrobów ze stali nierdzewnej, takich jak blach stalowych
o standardowym i niestandardowym rozmiarze, stalowych zwojów ze wszystkich gatunków stali nierdzewnej, spawa
nych rur i przewodów rurowych oraz profili prostokątnych dla szeregu sektorów, takich jak sektor motoryzacyjny, pro
dukcji energii, produkcji stali, konserwacji żywności czy rynku budowlanego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.
Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy
zawsze podawać następujący numer referencyjny:
M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / THYSSEN
KRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T
(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks +32 22964301
Adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M. 10504 – EQT/H&F/Zooplus)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 473/14)
1. W dniu 15 listopada 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.
Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
— EQT Fund Management S.à.r.l („EQT”, Luksemburg), należące do grupy EQT (Szwecja),
— Hellman & Friedman LLC („H&F”, Stany Zjednoczone),
— Zooplus AG („Zooplus”, Niemcy).
Przedsiębiorstwa H&F i EQT przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Zooplus.
Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa EQT: fundusz inwestycyjny część grupy EQT, posiadającej w swoim portfelu przedsię
biorstwa prowadzące działalność na całym świecie w różnych branżach i sektorach, takich jak opieka zdrowotna,
usługi, towary konsumpcyjne, energia i środowisko itp.,
— w przypadku przedsiębiorstwa H&F: inwestycje typu private equity w różne sektory na całym świecie, w tym w oprogra
mowanie i technologie, usługi finansowe, opiekę zdrowotną, detaliczne towary konsumpcyjne oraz inne usługi bizne
sowe,
— w przypadku przedsiębiorstwa Zooplus: detalista w sektorze elektronicznego handlu artykułami dla zwierząt, prowa
dzący działalność w większości państw członkowskich UE, Zooplus prowadzi szereg lokalnych i międzynarodowych
sklepów internetowych sprzedających artykuły dla psów, kotów, ptaków, koni, małych zwierząt oraz zwierząt wodnych.
Asortyment produktów obejmuje w szczególności karmę dla zwierząt, a także akcesoria dla zwierząt domowych (takie
jak drzewka-drapaki, transportery, zabawki, trociny i przysmaki).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.
Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy
zawsze podawać następujący numer referencyjny:
M.10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS
Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks +32 22964301
(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

C 473/34

PL

Adres pocztowy:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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