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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) 

(2013/C 16/01) 

Data przyjęcia decyzji 7.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33243 (12/NN) 

Państwo członkowskie Portugalia 

Region Madeira — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Jornal da Madeira 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc Empresa do Jornal da 
Madeira, Lda 

Cel pomocy Pozostałe 

Forma pomocy Pozostałe – No aid 

Budżet Całkowity budżet: 45,71 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania 1.1.1993–31.12.2012 

Sektory gospodarki Wydawanie gazet 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Autonomous Region of Madeira 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 20.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33671 (12/N) 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) National Broadband Scheme for the UK 

Podstawa prawna Local Government Act 2003 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Realizacja istotnego projektu we wspólnym inte
resie europejskim 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 1 500 GBP (w mln) 

Intensywność pomocy 71 % 

Czas trwania Do 30.6.2015 

Sektory gospodarki Telekomunikacja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Department for Culture, Media and Sport 
2-4 Cockspur Street 
London 
SW1Y 5DH 
UNITED KINGDOM 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 23.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34722 (12/N) 

Państwo członkowskie Belgia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Screen flanders — Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van 
steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- 
of animatiefilm, of van animatiereeksen 

Podstawa prawna Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan 
audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of anima
tiefilm, of van animatiereeksen 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Dotacja zwrotna 

Budżet Całkowity budżet: 30 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 5 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2018 

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Vlaamse Overheid 
Agentschap Ondernemen 
Koning Albert II laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
BELGIË 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 19.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 16/3

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 5.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34753 (12/N) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schema de ajutor de stat privind alocarea tranzitorie cu titlu gratuit de 
certificate pentru emitere de gaze cu efect de seră pentru producătorii 
de energie electrică 

Podstawa prawna Proiect de lege privind stabilirea schemei de comercializare a certifica
telor de emisii de gaze cu efect de seră care va transpune în legislația 
națională Directiva 2003/87/CE stabilind schema de comercializare 
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul comunității, 
revizuită de Directiva 2009/29/CE care amendează Directiva 
2003/87/CE în sensul îmbunătățirii și extinderii comercializării certifi
catelor de emisii de gaze cu efect de seră 

— Directiva 2003/87/CE revizuită de Directiva 2009/29/CE va fi 
transpusă în legislația națională prin hotărâre a guvernului până 
la 31 decembrie 2012 

— Decizia [C(2011) 1983 final] a Comisiei privind orientările referi
toare la metodologia de alocare în mod tranzitoriu de certificate 
gratuite de emisii pentru instalațiile de producere a electricității în 
temeiul articolului 10c alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE 

— Comunicarea 2011/C 99/03 a Comisiei – Document de orientare 
privind aplicarea opțională a articolului 10c din Directiva 
2003/87/CE 

— Hotărârea de guvern nr. 780/2006 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră 

— Ordinul nr. 1474/2007 al ministrului mediului și dezvoltării dura
bile pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea și 
operarea registrului național al emisiilor de gaze cu efect de seră 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Pozostałe – Uprawnienia do emisji CO 2 

Budżet Całkowity budżet: 5 214 RON (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2019 

Sektory gospodarki Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1 
010096 București 
ROMÂNIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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