
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 80/01)

Data przyjęcia decyzji 20.12.2006

Numer pomocy N 575/05

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Podstawa prawna Artikel 4.23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 143, tweede
lid, in samenhang met artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet. Artikel 15.20
van de wet Milieubeheer. Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy —

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 821 600 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Przemysł motoryzacyjny

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 8.3.2007

Numer pomocy N 580/05

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc publiczna w zakresie biopaliw

Podstawa prawna Ustawa z dnia 23.1.2004 o podatku akcyzowym, Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 21.12.2006 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2006 zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Ustawa z dnia 25.8.2006
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Ustawa z dnia
25.8.2006 o biokomponentach i biopaliwach

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 4 698 mln PLN

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-30.4.2011

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Rząd Polski

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 22.11.2006

Numer pomocy N 157/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region South Yorkshire

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) South Yorkshire Digital Region Broadband Project

Podstawa prawna Local Government Act 2000

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: —; Całkowita kwota
pomocy przewidziana w ramach programu: 100 mln GBP
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Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 2007-2016

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Sheffield City Council
PO Box 1283
Town Hall
Sheffield S1 1UJ
United Kingdom

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 24.1.2007

Numer pomocy N 270/06

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sussidi ai decoder digitali

Podstawa prawna Articolo 1, comma 572 legge 23 dicembre 2005 n. 266

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.12.2005-31.12.2006

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Comunicazioni
Largo di Brazzà 86
I-00187 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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Data przyjęcia decyzji 8.11.2006

Numer pomocy N 659/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Regional aid scheme for large enterprises

Podstawa prawna 1. Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v znení neskorších pred-
pisov,

2. § 35 písm. b) a c) zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov,

3. Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
4. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších pred-

pisov,
5. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení

neskorších predpisov,
6. Pravidlá v oblasti poskytovania regionálnej pomoci investorom

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Ulga podatkowa, Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12 620 mln SKK

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2006

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
SK-825 17 Bratislava

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 7.2.2007

Numer pomocy N 820/06

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Steuerbefreiung für energieintensive Prozesse und Verfahren

Podstawa prawna Art. 1 § 51 und Art. 2 § 9a Energiesteuergesetz, Änderung des § 51 Energie-
steuergesetzes und des § 9a Strom StG durch das Biokraftstoffquotengesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

13.4.2007C 80/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 70 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Intensywność pomocy —

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

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/

Data przyjęcia decyzji 7.3.2007

Numer pomocy N 822/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Post Office Limited — Debt Payment Funding

Podstawa prawna Postal Services Act 2000

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 313 mln GBP; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 313 mln GBP

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.4.2007-31.3.2008

Sektory gospodarki Poczta i telekomunikacja, Handel detaliczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Trade and Industry

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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