
INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy 
aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(2014/C 414/02)

CZĘŚĆ I

Oznaczenie środka pomocy GBER 9/2014/ENV

Państwo EFTA Norwegia

Organ przyznający pomoc Nazwa Ministerstwo Finansów Norwegii

Adres do korespondencji P.O. Box 8008 Dep.
NO-0030 Oslo
NORWEGIA

Strona internetowa http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216

Nazwa środka pomocy Pomoc na ochronę środowiska – obniżenie stawki podatku w niektórych gałęziach 
przemysłu

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego)

Coroczna decyzja parlamentu Norwegii w sprawie podatku od energii elektrycznej
Rozporządzenie nr 1451 z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie akcyz § 3-12-4 oraz 
§ 3-12-5

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy

http://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2013-12-05-1486#KAPITTEL_6
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451?q=elektrisk+kraft*
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/
2013-2014/inns-201314-003/

Rodzaj środka pomocy Program pomocy  

Zmiana istniejącego pro
gramu pomocy lub pomocy 
ad hoc

 Oznaczenie środka pomocy przez Urząd Nadzoru EFTA

Przedłużenie Decyzja nr 149/04/COL

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 1.7.2014 r. do 30.6.2024 r.

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do kon
kretnych sektorów: Należy 
wskazać sektor na poziomie 
grupy zgodnie z klasyfikacją 
NACE

Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności (SIC 
2007):
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie (dział 05 – 09)
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe (dział 10 – 33)
Sekcja D – Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych (podklasa 35.300)
Sekcja E – Odzysk surowców z materiałów segregowanych 
(podklasa 38.320)
Sekcja Q – Działalność związana z przystosowaniem zawo
dowym osób bezrobotnych (podklasa 88.993) oraz praca 
dostosowana do potrzeb indywidualnych osób niepełnos
prawnych (podklasa 88.994), jeżeli przedsiębiorstwa pro
dukcyjne korzystają z energii elektrycznej w takim sam 
sposób co przedsiębiorstwa wyszczególnione w sekcjach B 
i C.

Rodzaj beneficjenta MŚP  

Duże przedsiębiorstwa  

Budżet Całkowity planowany 
roczny budżet programu 
pomocy

2 200 NOK (w mln)

Instrument pomocy Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
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CZĘŚĆ II

Główny cel pomocy – Cele 
ogólne (wykaz)

Cele
(lista)

Maksymalna intensywność 
pomocy w % lub maksymalna 
roczna kwota pomocy w walu

cie krajowej (w pełnych 
kwotach)

MŚP – premie w %

Pomoc na ochronę środowi
ska
(art. 36–49)

Pomoc w formie ulg 
w podatkach na ochronę 
środowiska na mocy dyrek
tywy 2003/96/WE (art. 44)

2 200 mln NOK %
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