
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 307/08)

Data przyjęcia decyzji 25.9.2007

Numer pomocy N 715/06

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Finnvera Oyj:n tuloverovapaus

Podstawa prawna Tuloverolain (30.12.1992/1535) 20 §:n 1 momentin 1 kohta

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy —

Forma pomocy Zwolnienie od opodatkowania

Budżet W przybliżeniu 10–15 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy —

Czas trwania Nieograniczony

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Valtiovarainministeriö, PL 28, FI-00023 Valtioneuvosto

Kauppa- ja teollisuusministeriö, PL 32, FI-00023 Valtioneuvosto

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 8.10.2007

Numer pomocy N 5/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc horyzontalna na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniają-
cych czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców
(PL 23/2004)

Podstawa prawna Art. 405 Ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2006. nr 129
poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217) Rozporządzenie RM z
27.4.2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na
inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energoo-
szczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz.U nr 102, poz. 1069 oraz z
2005 nr 214, poz. 1798)
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania, Umorzenie długu

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 80 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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 18.10.2007

Numer pomocy N 9/07

Państwo członkowskie Polska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc horyzontalna na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków
organicznych (PL 21/2004)

Podstawa prawna Art. 405 Ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2006. nr 129
poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217) Rozporządzenie RM z
27.4.2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na
inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (Dz.U nr
98, poz. 993 oraz z 2005 nr 214, poz. 1795)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania, Umorzenie długu

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 60 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Wszystkie sektory
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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 21.9.2007

Numer pomocy N 434/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Castilla-León

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificación de ayuda para energía solar (térmica, fotovoltaica y eólico fotovol-
taica), Castilla-León

Podstawa prawna Orden EYE 2003/2006, de 18 de diciembre, y Orden EYE 1311/2005, de 3 de
octubre

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2,5 mln EUR

Intensywność pomocy 45 %

Czas trwania 1.1.2007-15.10.2007

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejeria de Economia y Empleo, D.G. Energia y Minas, Avda Reyes Leoneses 11
E-24 008 Leon

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 14.11.2007

Numer pomocy N 555a/07

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Förderungsrichtlinie für betriebliche Abwassermaßnahmen — Verlängerung eines
Beihilferahmens
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Podstawa prawna Förderungsrichtlinien für betriebliche Abwassermaßnahmen 1996 i.d. Fassung
2002 (FRL BAM)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 9 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft

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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