
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 214/01)

Data przyjęcia decyzji 30.10.2002

Numer środka pomocy NN 94/02

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

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

Finanzbeiträge 2002

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung der deutschen Seeschiffahrt vom 14. Juni 2002

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Poprawa kwalifikacji marynarzy

Forma pomocy —

Budżet 4 mln EUR

Intensywność pomocy 4 mln EUR

Czas trwania pomocy 2002

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 1.10.2003

Numer środka pomocy NN 126/03

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

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

Finanzbeiträge 2003

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung der deutschen Seeschiffahrt vom 5. Mai 2003

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Poprawa kwalifikacji marynarzy

Forma pomocy —

Budżet 4 mln EUR

Intensywność pomocy 4 mln EUR

Czas trwania pomocy 2003

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 7.6.2006

Numer środka pomocy N 236/06

Państwo członkowskie Francja

Region Ile de la Réunion

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

Modification au régime N 607/04 concernant des aides individuelles à caractère
social au titre de l'article 87.2 a) du traité instaurées au bénéfice de certaines
catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion à la France
métropolitaine.

Podstawa prawna Article 60 de la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-
mer; décret no 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité
territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer;
arrêté du 7 février 2006 fixant pour l'année 2006 la répartition de la dotation
de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour
l'outre-mer; délibération no DAE/20040019 du 29 juin 2004 de l'assemblée
plénière du conseil régional de la Réunion portant dispositif de continuité terri-
toriale; délibération no DAE/2004-0679 du 14 septembre 2004 de la commis-
sion permanente du conseil régional de la Réunion portant modalités pratiques
de gestion du dispositif de continuité territoriale et délibération no DAE/2005-
0821 du 2 novembre 2005 de la commission permanente du conseil régional
de la Réunion portant amélioration du dispositif de continuité territoriale.

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy Transport lotniczy — Ustanowienie programu indywidualnej pomocy socjalnej
na rzecz niektórych kategorii pasażerów i mieszkańców wyspy ma na celu
zmniejszenie odizolowania wynikającego z wyspiarskiego charakteru wyspy
Réunion
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Forma pomocy —

Budżet 8,6 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %-100 %

Czas trwania pomocy Jeden rok (do lipca 2006 r.).

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 18.7.2007

Numer pomocy N 105/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Gwarantowane przez Skarb Panstwa gwarancje ubezpieczeniowe dotyczace
kontraktu eksportowego

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Panstwa ubez-
pieczeniach eksportowych;

2. Uchwala Nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczen Eksportowych z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie szczególowych zasad dzialalnosci Korporacji
Ubezpieczen Kredytów Eksportowych Spólka Akcyjna w zakresie gwaranto-
wanych przez Skarb Panstwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczacych
kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzen z tytulu udzielo-
nych gwarancji ubezpieczeniowych

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Wywóz i umiędzynarodowienie

Forma pomocy Gwarancja

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania 20.12.2006-31.12.2011

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Patrz Zalacznik nr 7 — Podmioty udzielajace pomocy

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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