
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 213/01)

Data przyjęcia decyzji 19.7.2007

Numer pomocy N 360/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zvýhodnený daňový režim na používanie palív z obnoviteľných zdrojov na
základe smernice č. 2003/96/ES (biopalivá)

Podstawa prawna Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
č. 667/2004 Z. z. a zákona č. 223/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom
množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových
benzínoch a motorovej nafte uvedených na trh Slovenskej republiky

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 933 mln SKK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.5.2006-30.4.2012

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo financií SR

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 13. 6.2007

Numer pomocy N 549/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Atlantica Invest AG

Podstawa prawna — Legge 19 dicembre 1992, n. 488: «disciplina intervento straordinario nel
Mezzogiorno»

— Articolo 60 legge finanziaria 2003: «creazione Fondo aree sottosviluppate»

— Decreto Min. Att. Prod. 12.11.2003: «modalità di accesso ai contratti di
programma»

— Delibera CIPE (progetto pilota di localizzazione) n. 12 del 4.4.2006

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 97,48 mln EUR

Intensywność pomocy 12,2 %

Czas trwania 31.12.2009

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo economico

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 4.5.2007

Numer środka pomocy N 755/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa Odstranění škod způsobených povodněmi na hrázích a rybnících v období
květen –červenec 2006

Podstawa prawna 1) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) (§ 102).

2) Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování
a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod
po povodních z května až července 2006 na hrázích a objektech rybníků
a způsobu kontroly jejich použití

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody spowodowane przez powódź wiosną 2006 r.

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet Łącznie 30 000 000 CZK

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 % kosztów budowy

Czas trwania (okres) pomocy 1.1.2007-31.12.2008

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 4.5.2007

Numer środka pomocy N 914/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa Złagodzenie szkód w zasobach rybnych stawów hodowlanych, spowodowanych
przez powodzie, które wystąpiły w okresie od 28 maja do 2 lipca 2006 r.
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Podstawa prawna 1) Usnesení vlády ČR ze dne 1. 11. 2006 č. 1246 o finančním řešení zmírnění
škod způsobených na zem. majetku, vodohospodářské infrastruktuře, kory-
tech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období od 28. 5. do
2. 7. 2006,

2) Usnesení vlády ČR ze dne 3. 7. 2006 č. 845 k povodňové situaci v ČR
a následkům povodňových škod v období od 28. 5. do 2. 7. 2006,

3) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

4) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,

5) Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství,

6) Vyhláška č. 197/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złagodzenie szkód w zasobach rybnych stawów hodowlanych, spowodowanych
przez powodzie w okresie od 28 maja do 2 lipca 2006 r.

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia

Budżet Łącznie 10 000 000 CZK

Intensywność pomocy 50 % kwoty szkód spowodowanych w zasobach rybnych

Czas trwania (okres) pomocy 1.12.2006-31.12.2007

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 14.5.2007

Numer środka pomocy N 135/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Fonds voor vispromotie (wijziging bestaande regeling)

Podstawa prawna Verordening financiering vispromotie 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Indywidualne dotacje

Budżet Około 1 381 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %
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Czas trwania (okres) pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschap Vis
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
Nederland

Inne informacje Sprawozdanie roczne

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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