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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 213/01) 

Data przyjęcia decyzji 27.1.2010 

Numer środka pomocy państwa N 675/09 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region Latvia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Konkurss par jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas atbalstu 

Podstawa prawna Elektroenerģijas tirgus likums 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy […] ( 1 ) 
mln LVL 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu […] 
mln LVL 

Intensywność pomocy […] % 

Czas trwania 30.6.2015–30.6.2025 

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 
Brīvības iela 55 
Rīga, LV-1519 
LATVIJA 

Inne informacje — 

( 1 ) Informacje poufne 

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
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Data przyjęcia decyzji 27.4.2010 

Numer środka pomocy państwa N 691/09 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Magyar átállásiköltség-kompenzációs program 

Podstawa prawna 2008. évi LXX törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdése
kről; 
A Kormány 149/2010 (IV.29.) Korm.rendelete a villamos energiával 
összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX törvény alapján 
visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási 
költségekről 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy — 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
178 954 mln HUF 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2024 

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Hungarian Energy Office 
Budapest 
Köztársaság tér 7. 
1081 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

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 

Data przyjęcia decyzji 6.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 152/10 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Arctia Shipping Oy 

Podstawa prawna Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 13.11.2009/ 
876; Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Varustamoliikelaitoksen 
muuttamisesta osakeyhtiöksi 
(HE 143/2009); Lag om ombildning av Rederiverket till aktiebolag 
13.11.2009/876; 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombild
ning av Rederiverket till aktiebolag (RP 143/2009) 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Rozwój sektorowy
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Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 3,2 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
3,2 mln EUR 

Intensywność pomocy 1 % 

Czas trwania 31.12.2009–31.12.2009 

Sektory gospodarki Morski i przybrzeżny transport wodny 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Liikenne- ja viestintäministeriö 
PL 31 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

Kommunikationsministeriet 
PB 31 
FI-00023 Statsrådet 
SUOMI/FINLAND 

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 

Data przyjęcia decyzji 24.6.2010 

Numer środka pomocy państwa N 157/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificación del Régimen Español de Garantías con arreglo al Marco 
Temporal 

Podstawa prawna Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos sobre el Marco nacional transitorio de concesión de garantías 
públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto 
de crisis económica y financiera 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 
800 (maximum total exposure) mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 30.3.2010–31.12.2010 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Wszystkie właściwe organy w Hiszpanii 

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
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Data przyjęcia decyzji 5.7.2010 

Numer środka pomocy państwa N 262/10 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Rekapitalizacja niektórych instytucji finansowych 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji 
finansowych (Dz. U. Nr 40, poz. 226) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy — 

Budżet Nie został określony, ale mieści się w ogólnym budżecie przewidzianym 
dla wszystkich gwarancji Skarbu Państwa, który wyniósł 40 mld PLN 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2010 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 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
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