
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 304/07)

Data przyjęcia decyzji 9.11.2007

Numer pomocy N 391/06

Państwo członkowskie Dania

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Reduktion af afgift på brændsler til fjernvarmeproduktion mod samme niveau
som ved kraftvarmeproduktion

Podstawa prawna L81, vedtaget af Folketinget 16.12.2005: Forslag til lov om ændring af forskel-
lige miljø- og energiafgiftslove; and; L156, 3 vedtaget af Folketinget 0.05.2006:
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov
om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og
lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska, Oszczędność energii

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 20 mln DKK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 80 mln DKK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.7.2006-1.7.2010

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteministeriet
Nikolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K

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 10.10.2007

Numer pomocy N 349/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme OSIRIS

Podstawa prawna Régime N 121/06
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Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 31,259 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania Do 31.12.2014

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence de l'innovation industrielle
195, Bd Saint Germain
F-75007 Paris

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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