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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 35/01)

Data przyjęcia decyzji 4.1.2007

Numer pomocy N 418/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Krolestwo

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)

Podstawa prawna Energy Act 2004 (Part 2, Chapter 5): sections 124 to 132

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.4.2008-31.3.2018

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

Inne informacje —

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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Data przyjęcia decyzji 20.12.2006

Numer pomocy NN 27/05

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ricerca e sviluppo nel settore elettrico

Podstawa prawna decreto ministeriale del 26 gennaio 2000;

decreto ministeriale del 17 aprile 2001;

decreto ministeriale del 28 febbraio 2003;

decreto 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83.

decreto ministeriale dell'8 marzo 2006 (che sostituisce il decreto del 28 febbraio
2003) recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività
di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale, che stabilisce le condi-
zioni relative alla selezione e al finanziamento dei progetti di ricerca;

decreto del 23 marzo 2006, che approva il piano triennale di R&S nel settore
dell'energia.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 450 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2000-31.12.2009

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Cassa conguaglio per il settore elettrico Via Cesare Beccaria n. 94/96
I-00196 Roma

Inne informacje —

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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