
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, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 285/01) 

Data przyjęcia decyzji 5.6.2009 

Numer środka pomocy państwa N 286/09 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Temporary aid scheme for granting aid in form of guarantees 

Podstawa prawna General Terms and Conditions for a State Aid Guarantee Scheme 
Designed to Support Access to Finance in the Current Economic and 
Financial Crises in combination with Law No 96/2000 and Government 
Decision No 534/2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
20,34 mln RON 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Banca de Export Import a României EximBank S.A 
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5 
București 
ROMÂNIA 

Inne informacje — 

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

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

PL 26.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285/1

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


Data przyjęcia decyzji 23.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 354/09 

Państwo członkowskie Słowenia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in 
proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije 

Podstawa prawna Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08), Uredba o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št 37/2009), Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni 
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
(Uradni list RS, št 37/2009), Metodologija določanja referenčnih stro 
škov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije (objav
ljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo-Direktorata za ener
gijo), Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje 
z visokim izkoristkom (objavljena na spletni strani Ministrstva za gospo
darstvo-Direktorata za energijo), Uredba o načinu določanja in obraču
navanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne ener
gije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov ener
gije (Uradni list RS, št. 2/09), Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne 
naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09), 
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga 
z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), Uredba o obveznih 
meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno elek
trično energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09), 
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena 
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št 
37/2009), Akt Vlade RS o napovedovanju tržnega položaja proizvodnih 
naprav OVE in SPTE in tržne cene električne energije, ki jo lahko te 
proizvodne naprave dosegajo na trgu (v pripravi) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 102,17 mln 
EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1 123 mln 
EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2020 

Sektory gospodarki Energia 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministrstvo za gospodarstvo 
Direktorat za energijo 
Kotnikova 5 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Inne informacje — 

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

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

PL C 285/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2009

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


Data przyjęcia decyzji 26.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 508/09 

Państwo członkowskie Polska 

Region Podregion opolski 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Marmur Sławownice sp. z o.o. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 
56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 56 ust. 5 (Dz.U. 2002 Nr 171, poz. 1397 
z pózn. zm). 
Uchwała nr 655/LXVI/2009 Zarządu ARP S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji 

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,3 mln PLN 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
0,3 mln PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 4.2010 

Sektory gospodarki Górnictwo i kopalnictwo, Sektory związane z produkcją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Agencja Rozwoju Przemysłu S.A 
ul. Wołoska 7 
02-675 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/state_aids_texts_pl.htm

PL 26.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285/3

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

