
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 81/04) 

Data przyjęcia decyzji 12.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35744 (12/N) 

Państwo członkowskie Irlandia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation of the Eligible Liabilities Guarantee Scheme until 30 June 
2013 

Podstawa prawna The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 

The Credit Institutions (Eligible Liabilities Guarantee) Scheme 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet […] (*) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 1.1.2013–30.6.2013 

Sektory gospodarki Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister for Finance 
Government Buildings 
Upper Merrion St 
Dublin 2 
IRELAND 

Inne informacje — 

(*) Informacje poufne. 

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

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

PL C 81/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2013

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


Data przyjęcia decyzji 29.1.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35944 (12/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Siódme przedłużenie programu gwarancji na rzecz banków w Polsce 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa 
wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. nr 39, poz. 308 ze zm.) 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu 
przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. 
z 2010 r. nr 3, poz. 12) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Pozostałe, gwarancje – Oprócz gwarancji Skarbu Państwa dla emisji 
dłużnych papierów wartościowych przez bank, wsparcie może być 
udzielane w formie: (i) pożyczek skarbowych papierów wartościowych; 
(ii) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z odroczonym 
terminem płatności; (iii) sprzedaży skarbowych papierów wartościo
wych z rozłożeniem płatności na raty oraz (iv) sprzedaży skarbowych 
papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określonej 
instytucji finansowej 

Budżet Całkowity budżet: 160 000 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 30.6.2013 

Sektory gospodarki Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister 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/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 20.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 81/9

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


Data przyjęcia decyzji 4.2.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36051 (13/N) 

Państwo członkowskie Austria 

Region Burgenland — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung der staatlichen Beihilfe N 670/08 — Regelung für 
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für KMU im Burgenland 

Podstawa prawna Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförde
rungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl. Nr. 33, in der Fassung des Gesetzes 
LBGL. Nr. 22/2008 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Pomoc na ratowanie 

Forma pomocy Pozostałe 

Budżet Całkowity budżet: 3 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 10.10.2012–31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
ÖSTERREICH 

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 C 81/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2013

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


Data przyjęcia decyzji 13.2.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36063 (13/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Crédit d'impôt en faveur de la production phonographique 

Podstawa prawna Loi 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins dans la société de l’information 

Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 
(article 28) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Kultura 

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej 

Budżet Całkowity budżet: 48 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 12 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 30 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2016 

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, Działalność 
twórcza związana z kulturą i rozrywką 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de la culture et de la communication 
3 rue de Valois 
75033 Paris Cedex 01 
FRANCE 

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 20.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 81/11

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