
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 238/01)

Data przyjęcia decyzji 13.6.2007

Numer środka pomocy NN 132/2000 (ex N 813/A/99) i NN 73/03

Państwo członkowskie Belgia

Region —

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

Régime d'exemption des cotisations sociales des marins employés dans les
secteurs du transport et du dragage maritime

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Pomoc operacyjna

Cel pomocy Ochrona i poprawa morskiej wiedzy specjalistycznej oraz ochrona i wsparcie
zatrudnienia europejskich marynarzy

Forma pomocy Bezpośrednie zwolnienie

Budżet 3,9 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 10 lat (2003-2012)

Sektory gospodarki Transport morski i pogłębianie dna morskiego

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère des Affaires Sociales, Eurostation II
Victor Hortaplein 40/20
B-1060 Bruxelles

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 10.7.2007

Numer środka pomocy N 510/05

Państwo członkowskie Polska

Region —

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

Zwolnienie z opodatkowania infrastruktury portowej

Podstawa prawna Decyzje organów lokalnych dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości

Rodzaj środka pomocy Zwolnienie z opodatkowania

Cel pomocy Infrastruktura ogólna

Forma pomocy Środek niestanowiący pomocy

Budżet Nieznany z wyprzedzeniem

Intensywność pomocy Środek niestanowiący pomocy

Czas trwania (okres) pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Infrastruktura portowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Organy lokalne w Polsce

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 10.7.2007

Numer środka pomocy N 352/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

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

Ayudas a la industria del carbón — Artículo 7 del Reglamento (CE)
no 1407/2002

Podstawa prawna Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas por costes
laborales mediante bajas incentivadas y de las ayudas destinadas a compensar los
costes derivados del cierre de unidades de producción de empresas mineras de
carbón, para los ejercicios 2006-2010

Real Decreto por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales
mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a
planes de racionalización y reestructuración de la actividad de las empresas
mineras del carbón

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 2 921 002 000 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy 2006-2012

Sektory gospodarki Sektor węglowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras

Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (S.E.P.I.)

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 30.7.2007

Numer środka pomocy N 95/07

Państwo członkowskie Niemcy

Region Sachsen-Anhalt

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

Verlängerung der Beihilferegelung zur Förderung von Investitionen zum Erwerb,
Erhalt, Bau und Ausbau von Eisenbahninfrastrukturen im Land Sachsen-Anhalt

Podstawa prawna Förderrichtlinie des Landes, Par. 44 Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgesetz des
Landes

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie zmiany sposobu transportowania — przejście z transportu drogo-
wego na transport kolejowy

Forma pomocy Dotacje

Budżet 4 mln EUR

Intensywność pomocy 50 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania (okres) pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Halle, Deutschland

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 23.8.2007

Numer pomocy N 287/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Business Expansion Scheme (BES), incorporating the Seed Capital Scheme (SCS)

Podstawa prawna The Taxes Consolidation Act 1997 (Sections 488-508), as amended by the
Finance Act 2007

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 45 mln EUR; całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 315 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.8.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

The Revenue Commissioners, Dublin Castle, Dublin 2, Ireland

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/

10.10.2007C 238/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


