
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) 

(2009/C 164/01) 

Data przyjęcia decyzji 10.3.2009 

Numer środka pomocy państwa N 571/08 

Państwo członkowskie Belgia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport inter
modal 2009-2012 

Podstawa prawna «Loi programme» du 22 décembre 2008 et «l'Arrêté royal relatif à la 
promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport inter
modal 2009-2012». 

Rodzaj środka pomocy System pomocy 

Cel pomocy Zachęcanie do rozwijania ofert transportu kombinowanego, zwłaszcza 
w transporcie kolejowym, umożliwiających oszczędności ekonomiczne 
(logistyka, energia) i społeczne (zatory komunikacyjne, zanieczyszczenie, 
itd.) w przeciwieństwie do korzystania wyłącznie z transportu drogo
wego 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet 100 mln EUR, 25 mln EUR rocznie 

Intensywność pomocy Pomoc stopniowo malejąca rocznie; 100 % kosztów dodatkowych za 
korzystanie z infrastruktury, 31,5 % całości kosztów zewnętrznych 
i maksymalnie 20 % ceny transportu 

Czas trwania 4 lata 

Sektory gospodarki Transport kombinowany kolejowy/drogowy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Service Public Fédéral Mobilité et Transport 
1000 Bruxelles 
BELGIQUE/BELGIË 

Inne informacje —
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Data przyjęcia decyzji 13.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 12/09 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Marche 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Finanziamento pubblico degli investimenti infrastrutturali all’aeroporto 
di Falconara 

Podstawa prawna Programma Attuativo Regionale del Fondo Aeree Sottoutilizzate 
Modalità attuative del programma operativo della regione Marche — 
POR FESR competitività 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Dotacja bezpośrednia 

Cel pomocy Rozwój regionalny; rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 4 095 050 EUR 

Intensywność pomocy 47,7 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Transport lotniczy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Marche 
PF Mobilita, Trasporti, Infrastrutture 
Via Gentile da Fabriano 2/4 
Ancona 
ITALIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Data przyjęcia decyzji 13.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 151/09 i N 152/09 

Państwo członkowskie Polska 

Region województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc na budowę i eksploatację autostrady A1 (odcinek Gdańsk – 
Toruń)
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Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym; 
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicz
nych oraz niektórych innych ustaw; 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
12 maja 1995 roku w sprawie szczegółowych zasad postępowania 
przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad 
płatnych; 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania 
przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad 
płatnych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie opłat za przejazd autostradą. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna 

Cel pomocy Rozwój transportu 

Forma pomocy Dotacja 

Sektory gospodarki Transport drogowy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister Infrastruktury 
ul. Chałubinskiego 4/6 
00-928 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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