
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 68/02)

Data przyjęcia decyzji 3.1.2007

Numer pomocy N 147/06

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Fritagelse for affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner der stammer fra
afgasning og separering af husdyrgødning

Podstawa prawna Affalds- og råstofafgiftsloven (forslag til lov om ændring af affalds- og råstofaf-
giftsloven J nr. 2005-231-0051)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 milionów DKK;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 200 milionów
DKK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 4.1.2007-31.12.2016

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteministeriet
Nikolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K

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 22.11.2006

Numer pomocy N 222/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Piano d'azione per il superamento del digital divide in Sardegna — Telecom
Italia

Podstawa prawna Deliberazione della giunta regionale n. 50/2 del 30.11.2004, n. 54/15 del
22.11.2005 e n. 62/65 del 27.12.2005

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6,1 milionów EUR

Intensywność pomocy 55 %

Czas trwania Do 2008

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione autonoma della Sardegna

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/

Data przyjęcia decyzji 9.2.2007

Numer pomocy N 501/06

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Élargissement de la taxe fiscale affectée „matériaux de construction”

Podstawa prawna Loi de finance pour 2007 portant modification de l'article 71F de la loi de
finances n. 2004-1312 du 30 décembre 2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Opłata parafiskalna

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,6 miliona EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 milionów EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 19.2.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Budownictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
139, rue de Bercy
F-75572 Paris

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 22.1.2007

Numer pomocy N 515/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Podstawa prawna Decreet 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
(Belgisch Staatsblad van 25 maart 2001)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 54 miliony EUR;
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 378 milionów
EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2004-31.12.2013

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Overheid — Agentschap Economie
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel

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/

Data przyjęcia decyzji 6.12.2006

Numer środka pomocy NN 14/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Ottana Energia Srl

Podstawa prawna Decreto del ministero delle Attività produttive del 13.12.2005

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Umożliwienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa znajdującego się w
trudnej sytuacji do czasu opracowania programu restrukturyzacji

Forma pomocy Gwarancja pożyczki

Budżet Kwota całkowita: 5 milionów EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 6 miesięcy

Sektory gospodarki Sektor energetyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Attività produttive
Via Molise, 2
I-00187 Roma

Inne informacje Władze włoskie wycofają gwarancję na rzecz spółki Ottana Energia w ciągu
15 dni od daty otrzymania pisma wysłanego po przyjęciu stosownej decyzji.

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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