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Konsultacje stanowią odpowiedź na kwestionariusz Komisji Europejskiej
dotyczący przeglądu komunikatu KE w sprawie udzielania pomocy państwa
dla radiofonii i telewizji. Kwestionariusz został upubliczniony przez komisję
poprzez stronę internetową Dyrekcji Generalnej, a termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 10 marca 2008. Kwestionariusz składał się z
trzech zasadniczych części: I. Kwestie ogólne, II. Ocena zgodności na mocy
art. 86 ust. 2 TWE wraz z komunikatem w sprawie radiofonii i telewizji, III.
Uwagi końcowe. Zasadnicza część kwestionariusza (tj. część II) dodatkowo
podzielona była wewnętrznie na osiem podczęści tematycznych (między
innymi: definicja misji publicznej, powierzenie misji i nadzór, podwójne
finansowania nadawców publicznych, wymagania dotyczące przejrzystości,
badanie proporcjonalności). W sumie kwestionariusz zawierał 36 pytań.
Odpowiedzi na te pytania w załoŜeniu maiły pomóc Komisji Europejskiej w
przygotowaniu nowego komunikatu o pomocy państwa dla publicznej radiofonii i telewizji. Odpowiedzi na kwestionariusz zostały przesłane do DG
COMP oraz do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Consultations are a response for the questionnaire of European Commission
concerning an overview of Communication from the Commission on the
application of state aid rules to public service broadcasting. The questionnaire was made public via Directorate – General’s website, and the deadline
for public consultation was set on 10th March 2008. The questionnaire was
divided into three main parts: I. General, II. Compatibility assessment under
Article 86 (2) EC Treaty, in combination with the Broadcasting Communica-
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tion, III. Final remarks. The main part of the questionnaire (e.g. II part) was
further internally divided into eight thematic subparts (among others: definition of the public service remit, dual funding of public service broadcasters,
entrustment and supervision, transparency, proportionality test). In sum, the
questionnaire contained 36 questions. The main assumption of the questionnaire was to help Commission to prepare a new communication on the application of state aid rules to public service broadcasting. Answers to the
questionnaire were sent to the DG COMP, Office of the Committee for
European Integration and Office of Competition and Consumer Protection.
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