
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 130/01)

Data przyjęcia decyzji 13.4.2007

Numer pomocy N 809/06

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinien für die Gewährung von Investitionszuschüssen gemäß § 13d
Ökostromgesetz

Podstawa prawna Bundesgesetz, mit dem die Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeu-
gung aus erneuerbaren Energieträgern und auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-
Kopplung erlassen werden (Ökostromgesetz)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 110 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2007-30.9.2012

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Energiesektion
Stubenring 1
A-1010 Wien

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 7.2.2007

Numer pomocy N 885/06

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Riduzione del livello di tassazione per i prodotti petroliferi in emulsione con
acqua (proroga di un regime esistente)

Podstawa prawna Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10,2 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10,2 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2007

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze

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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