
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 196/01)

Data przyjęcia decyzji 24.4.2007

Numer środka pomocy N 60/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa podmiotu otrzy-
mującego pomoc)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Podstawa prawna Begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2011 en 2012

Rodzaj środka pomocy Dofinansowanie infrastruktury publicznej i przejęcie udziałów we władzach
portowych portu w Rotterdamie

Cel pomocy Rozbudowa portu w Rotterdamie

Forma pomocy Dotacje i przejęcie udziałów

Budżet Dofinansowanie infrastruktury publicznej w wysokości 571 mln EUR i wypłaty
z zysku w wysokości 500 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy Lata 2011 i 2012

Sektory gospodarki Transport
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Koningskade 4
2500 EX Den Haag
Nederland

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 24.4.2007

Numer środka pomocy N 225/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa podmiotu otrzy-
mującego pomoc)

Steunregeling voor innovatie ten gunste van scheepseigenaars

Podstawa prawna Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met
betrekking tot de verstrekking van subsidies voor maritieme innovatie (Tijdelijke
susbsidieregeling maritieme innovatie)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy 1. Promowanie przełomowych odkryć technologicznych w dziedzinie trwałego
bezpieczeństwa morskiego i efektywności logistycznej

2. Wspieranie tworzenia programu innowacji w małych i średnich przedsiębior-
stwach (MŚP) i na rzecz tych przedsiębiorstw

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Maksymalnie 10 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 2007-2010

Sektory gospodarki Transport morski

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister van Verkeer en Waterstaat, c/o SenterNovem
Juliana van Stolberglaan 3
2595 CA Den Haag
Nederland

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 24.4.2007

Numer środka pomocy N 265/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

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

Aiuti diretti forfettari per compensare l'aumento del costo dei carburanti
nell'ambito dei contratti di servizio pubblico esistenti per i collegamenti marit-
timi di linea destinati al trasporto di passeggeri e del traffico ro-ro tra la Sicilia e
le isole minori

Podstawa prawna Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 19

Rodzaj środka pomocy Rekompensaty z tytułu obowiązku użyteczności publicznej

Cel pomocy Usługi użyteczności publicznej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 1 500 000 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy —

Sektory gospodarki Transport morski

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2/e
I-90100 Palermo

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 24.4.2007

Numer środka pomocy N 379/06

Państwo członkowskie Estonia

Region Põhja-Eesti

Nazwa (i/lub nazwa podmiotu otrzy-
mującego pomoc)

Tallinna lennujaama reisiterminali arendamine

Podstawa prawna — Struktuuritoetuste seadus

— Vabariigi valitsuse 5. aprilli 2004. a korraldus nr 243-k „Aoehtekuuluvus-
fondi kasutamise kavade kinnitamine”

Rodzaj środka pomocy Środek niestanowiący pomocy
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Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Inwestycje w infrastrukturę portu lotniczego

Budżet 24 145 000 EUR

Intensywność pomocy Środek niestanowiący pomocy

Czas trwania pomocy 2007-2008

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn (inglise keeles esitatud taotlus)

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 24.4.2007

Numer środka pomocy N 380/06

Państwo członkowskie Estonia

Region Põhja-Eesti

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

Tallinna lennujaama reisiterminali arendamine

Podstawa prawna — Struktuuritoetuste seadus

— Vabariigi valitsuse 5. aprilli 2004. a korraldus nr 243-k „Aoehtekuuluvus-
fondi kasutamise kavade kinnitamine”

Rodzaj środka pomocy Środek niestanowiący pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Inwestycja w infrastrukturę portu lotniczego

Budżet 32 700 000 EUR

Intensywność pomocy Środek niestanowiący pomocy

Czas trwania pomocy Lata 2007-2009

Sektory gospodarki Transport lotniczy
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn (inglise keeles esitatud taotlus)

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 23.4.2007

Numer środka pomocy N 13/07

Państwo członkowskie Francja

Region La Corse

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

Prolongation du régime N 781/01 concernant un régime d'aides individuelles à
caractère social pour la desserte maritime de la Corse au départ de Nice et
Toulon

Podstawa prawna Délibération de l'Assemblée territoriale de Corse no 06/23 AC du 24 mars 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Realizacja zasady ciągłości terytorialnej, udział w ograniczaniu odizolowania
Korsyki wynikającego z jej wyspiarskiego charakteru oraz wspomaganie rozwoju
gospodarczego wyspy poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy na wyspie

Forma pomocy Obniżenie cen biletów nabywanych przez podróżnych — pomoc pośrednia dla
przedsiębiorstw żeglugi morskiej

Budżet Około 17 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy Dopłaty do biletów objętych tzw. taryfą socjalną

Czas trwania pomocy 6/7 lat

Sektory gospodarki Transport morski

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office de transport corse

Inne informacje Decyzja o niewnoszeniu sprzeciwu wobec środka pomocy, ponieważ jest on
zgodny z art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu WE

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 27.4.2007

Numer środka pomocy N 84/07

Państwo członkowskie Rzeczpospolita Polska

Region —

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

Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego 2004-2006

Podstawa prawna — Program pn. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-
2006 oraz strategia na lata 2007-2010” przyjęty przez Radę Ministrów RP
w dniu 27 kwietnia 2004 r.,

— „Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz plan
zamknięcia kopalń w latach 2004-2007” przyjęty przez Radę Ministrów RP
w dniu 7 września 2004 r.,

— Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. nr 210, poz. 2037 ze zm.),

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górni-
czych, szczególnych zasadach przyznawania i wypłacania ekwiwalentu
pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania
kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych (Dz.U. nr
25, poz. 223),

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11
lutego 2004 r. w sprawie pożyczek dla pracowników przedsiębiorstw górni-
czych zatrudnionych na powierzchni na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz.U. nr 25, poz. 222),

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2004 r. w
sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń (Dz.U. nr 18, poz. 171),

— Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.
nr 8, poz. 60 ze zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorstw (Dz.U. nr 155, poz. 1287 ze zm.),

— Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsię-
biorstw o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. nr 213, poz. 1800
ze zm.),

— Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.),

— Ustawy budżetowe,

— Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe
spółki Skarbu Państwa (Dz.U. nr 154, poz. 792),

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielo-
nych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały),
rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w
części (Dz.U. nr 26, poz. 230)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, umorzenie zobowiązań, płatności w ratach oraz odro-
czenie płatności

Budżet 623 294 400 PLN

Intensywność pomocy —
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Czas trwania pomocy Do końca 2007 r.

Sektory gospodarki Sektor węglowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Minister Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
PL-00-522 Warszawa

Minister Finansów
ul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
PL-02-673 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Czerniakowska 16
PL-00-701 Warszawa

Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego, małopol-
skiego lubelskiego i dolnośląskiego

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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