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(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 173/01)

Data przyjęcia decyzji 16.5.2007

Numer pomocy N 187/07

Państwo członkowskie Szwecja

Region Norra Sverige

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ändring av den regionalt differentierade energiskatten på el för servicesektorn

Podstawa prawna Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 och 4 §§)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 990 mln SEK

Intensywność pomocy 44 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2011

Sektory gospodarki Działalność usługowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteverket S-171 94 Solna

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 27.6.2007

Numer pomocy N 257/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region País Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ayudas destinadas a la promoción de la producción teatral en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

Podstawa prawna Orden de 28 de marzo de 2007, de la Consejera de Cultura de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a la producción teatral

Rodzaj środka pomocy Środek nie stanowi pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Środek nie stanowi pomocy

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania do 31.12.2007

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura, Gobierno Vasco
C/ Donosita-San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz

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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