
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 9/01)

Data przyjęcia decyzji 15.9.2006

Numer pomocy N 458/06

Państwo członkowskie Niemcy

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Änderung der Beihilfemaßnahme „Beihilfe für die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien“

Podstawa prawna Richtlinie des BMU zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien vom 12. Juni 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 193 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 273 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 15.9.2006 — 31.12.2006

Sektory gospodarki Energia

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 22.11.2006

Numer pomocy N 461/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) UK film tax incentive

Podstawa prawna Finance Act 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 120 mln GBP; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 720 mln GBP

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %, z wyjątkiem filmów trudnych

Czas trwania 1.4.2006 — 31.3.2012

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Her Majesty's Revenue and Customs, 100 Parliament Street, London SW1A
2BQ, United Kingdom

Inne informacje Władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się do wydania przepisów zmie-
niających załącznik 1 do ustawy o kinematografii z 1985 r. (Films Act 1985)
poprzez wprowadzenie zmienionego testu kwalifikowalności projektów filmo-
wych (UK Cultural Test) przeprowadzanego w Zjednoczonym Królestwie przed
udzieleniem pomocy w ramach programu pomocy oraz do wprowadzenia w
programie pomocy w okresie jego obowiązywania wszelkich zmian, jakie mogą
być niezbędne w związku ze zmianą zasad Komisji dotyczących pomocy
państwa dla sektora audiowizualnego

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 3.3.2004

Numer pomocy N 569/03

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto a finalità ambientale a favore della cartiera Alce SpA

Podstawa prawna Legge 179/2002 articolo 31: Fondo per le imprese interessate da emergenze
ambientali

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 264 000 EUR

Czas trwania 1.1.2004 — 31.12.2007

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 8.11.2006

Numer pomocy N 614/06

Państwo członkowskie Słowacja

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Individuálna pomoc na audiovizuálnu tvorbu v prospech spoločnosti Arina s.r.o
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Podstawa prawna a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 –

§ 4 ods. 1, písm. d)
c) Výnos MK SR – 12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti

MK SR

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 7 mln SKK; Całkowita
kwota pomocy przewidziana w ramach programu 7 mln SKK

Intensywność pomocy 24 %

Czas trwania 1.1.2006 — 31.12.2006

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, SK-813 31 Bratislava, Slovenská repu-
blika

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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