
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 140/01)

Data przyjęcia decyzji 2.4.2008

Numer pomocy NN 46B/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Oslobodenie od spotrebnej dane a zníženie sadzby spotrebnej dane uvedené
v smernici Rady 2003/96/ES

Podstawa prawna Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz koordynacji transportu

Forma pomocy Obniżka/zwolnienie z akcyzy

Budżet 7,2 mld SKK

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy Maj 2004 r.-kwiecień 2014 r.

Sektory gospodarki Transport kolejowy i żegluga śródlądowa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava

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 16.4.2008

Numer pomocy N 350/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Program ogólnokrajowy

Tytuł Pořízení autobusů

Podstawa prawna Zákon č. 111/1994 Sb.; zákon č. 218/2000 Sb.; zákon č. 586/1992 Sb.;
vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 175/2000 Sb.; vyhláška č. 560/2006 Sb.;
usnesení vlády České republiky č. 550/2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Jednorazowa dotacja bezpośrednia dla przewoźników na zakup nowych auto-
busów wykorzystywanych w ramach zamówienia publicznego na usługi. Ta
jednorazowa dotacja ogranicza jednak proporcjonalnie roczne dopłaty na prze-
woźnika z tytułu realizacji zamówienia publicznego na usługi

Budżet 3 000 mln CZK

Intensywność pomocy Maksymalnie 25 % kosztów zakupu wypłacone jako dotacja inwestycyjna na
autobusy z silnikiem wysokoprężnym powiększone o:

— 50 % różnicy pomiędzy kosztami inwestycyjnymi autobusu z silnikiem
wysokoprężnym a autobusu na gaz lub elektrycznego w przypadku zakupu
tego ostatniego,

— 50 % różnicy pomiędzy kosztami inwestycyjnymi standardowego pojazdu a
pojazdu niskopodłogowego w przypadku zakupu tego ostatniego,

— 50 % kosztów ewentualnego zakupu podnośnika dla wózków inwalidzkich,

— do 50 % kosztów ewentualnego zakupu systemu informacyjnego dla niewi-
domych lub niedowidzących

Czas trwania (okres) pomocy 2008 r.-grudzień 2013 r.

Sektory gospodarki Transport autobusowy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/222
CZ-110 15 Praha 1

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 2.4.2008

Numer pomocy N 506/07

Państwo członkowskie Polska

Region Mazowiecki

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

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
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Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel Pomoc restrukturyzacyjna

Forma pomocy Pożyczka

Budżet 13 000 000 PLN (3 385 416 EUR)

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy Do 31.12.2009

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
ul. Domaniewska 41
PL-02-672 Warszawa

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 2.4.2008

Numer pomocy N 638/07

Państwo członkowskie Polska

Region Lódzkie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rozbudowa regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.

Podstawa prawna Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90, załącznik II część 83 dotycząca budżetu państwa —
Rezerwy celowe

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 40 170 000 PLN (kwota pomocy wynosi 20 085 000 PLN)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania (okres) pomocy Pomoc zostanie przyznana w 2008 r.

Sektory gospodarki Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Województwo Łódzkie
Al. Piłsudskiego 8
PL-90-051 Łódź

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 30.1.2008

Numer pomocy N 685/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel
společností České dráhy

Podstawa prawna Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného
na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA

Rodzaj środka pomocy Gwarancja państwa na zabezpieczenie spłaty kredytu

Cel pomocy Ułatwienie zakupu nowego taboru kolejowego

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Gwarancje państwa zostaną udzielone na zabezpieczenie spłaty kredytu do
wysokości 30 mln EUR wraz z odsetkami i opłatami na rzecz EUROFIMA

Intensywność pomocy Gwarancje obejmują 95 % wartości kredytu; pozostałe 5 % jest zabezpieczone
ze środków własnych Kolei Czeskich

Czas trwania (okres) pomocy Termin ważności udzielanych gwarancji państwa upływa z dniem 31.12.2018

Sektory gospodarki Transport

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo dopravy
L. Svobody 1222/12
CZ-110 15 Praha 1

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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