
II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 219/01)

Data przyjęcia decyzji 09.04.2015

Numer pomocy SA.33442 (2011/N)

Państwo członkowskie Irlandia

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Submission of Irish Life and Permanent Group Holdings plc restructuring plan 
pursuant to requirements of state aid decision SA 33311 (2011/N)

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Irish Life and Permanent Group Holdings 
plc

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 53 200 (w mln)

Intensywność pomocy —

Czas trwania Od 09.04.2015

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Minister for Finance
Department of Finance, Merrion Street, Dublin 2, Ireland

Inne informacje —

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

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

Data przyjęcia decyzji 25.03.2015

Numer pomocy SA.38101 (2015/NN)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την Αλουμίνιον Α.Ε. με τη μορφή τιμολογίων 
ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατόπιν διαιτητικής απόφασης

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Aluminium S.A.

Cel pomocy —

Forma pomocy Pozostałe

Budżet —

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania —

Sektory gospodarki Górnictwo rud metali, Produkcja metalowych wyrobów gotowych; z wyłącze-
niem maszyn i urządzeń

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

—

Inne informacje —

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

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

Data przyjęcia decyzji 25.03.2015
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Numer pomocy SA.38115 (2014/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prodloužení režimu Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008 
a SA.35948)

Podstawa prawna Zákon c. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění;
Zákon c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění;
Zákon c. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje;
Nařízení vlády c. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní 
a technickou propojenost evropského železničního systému, v platném znění;
Vyhláška c. 352/2004 Sb., o provozní a technick...

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Pozostałe

Budżet —

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2015

Sektory gospodarki Transport kolejowy pasażerski; międzymiastowy, Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Inne informacje —

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

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

Data przyjęcia decyzji 19.11.2014

Numer pomocy SA.39096 (2014/N)

Państwo członkowskie Słowacja
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Region Západné Slovensko Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice Slovenskej 10, 971 71 Prievidza, 
Slovenská republika

Podstawa prawna Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Hornonitrianske bane Prievidza, a. s

Cel pomocy pomoc na zamykanie przedsiębiorstw

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 6,0815 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Inne informacje —

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

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

Data przyjęcia decyzji 28.5.2015

Numer pomocy SA.39652 (2014/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region VLAAMS GEWEST —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Promotiefonds Visserij en aquacultuur

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte 
bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse 
producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij. (Belgisch Staatsblad 
18 maart 1997)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Reklama

Forma pomocy Pozostałe – gesubsidieerde diensten. De sectorgroep „vis” in VLAM heeft de 
bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op deze 
sector. Zij kunnen voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of 
per groep van producten en bepalen wat met het promotiebudget gebeurt. 
Hiertoe wordt een heffingsregeling ontworpen die toegesneden is op de 
specifieke kenmerken van de betrokken (deel)sector. De vuistregel is dat de 
bijdrage van een onderneming aan het promotiefonds evenredig moet zijn aan 
de economische positie van het bedrijf in die (deel)sector. De Raad van Bestuur 
van VLAM waakt over de uniformiteit en solidariteit tussen de sectoren, en 
beslist of deze bijdragen al dan niet worden ingesteld. In de Raad van Bestuur 
zetelen, naast de afgevaardigden van de sectorgroepen, de vertegenwoordigers 
van de representatieve beroepsorganisaties uit de sector zelf, de handel en 
distributie. Deze beslissing wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend 
verklaard voor iedereen die in de betrokken sector actief is. Dit gebeurd door 
aanpassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 
betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevorde-
ring van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij.

Budżet Całkowity budżet: EUR 1,2 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0,2 (w mln)

Intensywność pomocy 100 % – Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Koning Albert II-laan 35 bus 50 1030 Brussel

Inne informacje —

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

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

Data przyjęcia decyzji 22.04.2015

Numer pomocy SA.39883 (2014/N)

Państwo członkowskie Rumunia
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Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schemă de ajutor de stat pentru transportul combinat tip RO-LA

Podstawa prawna Proiect de Hotărâre a Comitetului de avizare al AFM privind aprobarea schemei 
de ajutor de stat pentru transportul combinat tip RO-LA.
Prevederile alin. (11) al art. 13 din OUG 196/2005.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy, Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: RON 115 (w mln)
Budżet roczny: RON 115 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania 01.01.2015 – 31.12.2017

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Administrația Fondului pentru Mediu
Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, sect. 6, 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. 

Data przyjęcia decyzji 26.02.2015

Numer pomocy SA.40305 (2015/N)

Państwo członkowskie Dania

Region DANMARK —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Udbudsprocedure for Horns Rev 3 havmøllepark

Podstawa prawna Lov nr 744 af 01/06/2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, 
lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktions-
processer og lov om elforsyning

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc —

Cel pomocy Ochrona środowiska

C 219/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.7.2015

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


Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy %

Czas trwania 01.01.2017 – 01.01.2037

Sektory gospodarki Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65

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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