
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 109/01)

Data przyjęcia decyzji 28.2.2007

Numer pomocy N 892/06

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Eriytetyt sähkön verokannat

Podstawa prawna Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttami-
sesta; annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 220 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 100 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 28.2.2007-3.2.2011

Sektory gospodarki Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valtiovarainministeriö

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 7.3.2007

Numer pomocy NN 8/07 (ex N 840/06)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Financiamiento de las medidas de reducción de plantilla de RTVE

Podstawa prawna Ley 17/2006 de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal

Real Decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Esta-
tuto de los Trabajadores

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 300 mln EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2022

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Economía y Hacienda
Calle Alcalá, 9
E-8071 Madrid

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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