
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)

(2008/C 30/01)

Data przyjęcia decyzji 15.11.2007

Numer środka pomocy NN 87/04

Państwo członkowskie Dania

Region —

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

Pomoc dla małych wysp

Podstawa prawna Lov nr. 620 af 21.12.1983 om støtte til de små øsamfund

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 17 300 EUR

Intensywność pomocy 25 %

Czas trwania pomocy 2003

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Miljøministeriet

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 28.11.2007

Numer środka pomocy NN 47/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Londyn

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

Metronet Rail BCV Limited and Metronet Rail SSL Limited in administration
(Rescue Aid)

Podstawa prawna Greater London Authority Act 1999

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Pomoc mająca na celu ratowanie spółek Metronet znajdujących się pod
zarządem sądowym

Forma pomocy Pożyczka preferencyjna

Budżet 897 mln GBP (1 329 mln EUR)

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy —

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Transport for London
55 Broadway
London SW1H OBG
United Kingdom

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 30.11.2007

Numer pomocy N 130b/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Energiapuun haketustukea koskevan tukiohjelman N 469/02 jatkaminen

Förlängning av N 469/02: Stöd till flisning av energived

Podstawa prawna Kestävän metsätalouden rahoituslaki/Lag om finansiering av ett hållbart skogs-
bruk (11.5.2007/544) ja Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun asetuksen muuttamisesta/Statsrådets förordning om ändring
av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (12.4.2007/416)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie
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Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2012

Sektory gospodarki Producenci biopaliw

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Maa- metsätalousministeriö
PL 30
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 3.10.2007

Numer pomocy N 384/07

Państwo członkowskie Francja

Region 87(3)(a), 87(3)(c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime d'aide cadre à finalité régionale pour les petites entreprises nouvelles

Podstawa prawna Article 20 de la constitution française de 1958, articles L-2251-1, L-3231-1,
L-4211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les inter-
ventions de l'État, articles L-1511-2, L-1511-3 et L-1511-5 du CGCT pour les
interventions des collectivités

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania, Pożyczka uprzywile-
jowana

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 100 mln EUR

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conseils généraux, conseils régionaux

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 18.10.2007

Numer pomocy N 533/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Riduzione del livello di tassazione per i prodotti petroliferi in emulsione con
acqua (modifica dell'aiuto di Stato C 22/06, modificato dall'aiuto di Stato
N 885/06)

Podstawa prawna Articolo 1, comma 14, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie stawki podatku

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 7,8 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 46,8 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2008-31.12.2013

Sektory gospodarki Energia

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Governo italiano

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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