
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)

(2016/C 142/01)

Data przyjęcia decyzji 18.12.2013

Numer pomocy SA.35501 (2013/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Financement de la construction et de la rénovation des stades pour l’Euro 2016

Podstawa prawna LOI no 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat 
d’Europe de football de l’UEFA en 2016

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 1 052 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 03.05.2013 – 30.12.2016
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Sektory gospodarki Działalność związana ze sportem

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Autorités centrales – Ministère des Sports
Autorités locales (Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, Saint-Etienne, Toulouse, Paris, 
Lens, Lyon)
Ministère des Sports

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 19.06.2013

Numer pomocy SA.35598 (2013/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezko —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih

Podstawa prawna — zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy
— zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument
Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument
Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků 
pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České 
republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) – aktuální verze

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Arcelor Mittal Ostrava a.s. Sídlo: Vratimov-
ská 689, 707 02 Ostrava Kunčice

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: CZK 345,11 (w mln)

Intensywność pomocy 71,68 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Produkcja metali

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

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 19.06.2013

Numer pomocy SA.35599 (2013/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezko —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3

Podstawa prawna — zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy
— zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument
Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument
Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků 
pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České 
republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) – aktuální verze

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Arcelor Mittal Ostrava a.s.Sídlo: Vratimov-
ská 689, 707 02 Ostrava Kunčice

Cel pomocy Ochrona środowiska
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 328,8 (w mln)

Intensywność pomocy 54,75 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Produkcja metali

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

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 18.09.2013

Numer pomocy SA.35600 (2013/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezko —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Třinecké železárny, a.s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2

Podstawa prawna — zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy
— zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument
Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument
Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků 
pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České 
republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) – aktuální verze

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Třinecké železárny, a.s. Průmyslová 
1000739 70 Třinec-Staré Město

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: CZK 796 010 000

Intensywność pomocy 77 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Produkcja metali

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

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 19.06.2013

Numer pomocy SA.35601 (2013/N)

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezko —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Třinecké železárny, a.s.
Sekundární odprášení haly KKO

Podstawa prawna — zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy
— zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument
Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument
Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků 
pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České 
republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) – aktuální verze

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Třinecké železárny, a.s. Průmyslová 
1000739 70 Třinec-Staré Město

Cel pomocy Ochrona środowiska
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: CZK 800 580 000

Intensywność pomocy 73,5 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Produkcja metali

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

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 01.04.2015

Numer pomocy SA.37912 (2013/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region Kontinentalna Hrvatska, Jadran-
ska Hrvatska

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Uvođenje sustava poreza po tonaži broda u korist međunarodnog
pomorskog prometa

Podstawa prawna — Pomorski zakonik (Narodne Novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 
56/13)

— Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda 
(Narodne Novine, broj 90/13)

— Smjernice Zajednice o državnim potporama u pomorskom prometu (SL 
C 013, 17.1.2004.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej
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Budżet Budżet roczny: HRK 144 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2023

Sektory gospodarki Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny 
przybrzeżny towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

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 11.12.2014

Numer pomocy SA.38025 (2014/NN)

Państwo członkowskie Włochy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Piano nazionale banda larga

Podstawa prawna Art. 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante „Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo 
civile” (GU n. 140 del 19/06/2009 – Suppl. Ordinario n. 95);
Art. 7 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 recante "Disposizioni urgenti 
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale 
(GU n. 62 del 16/03/2005) convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 
2005, n. 80 (in Suppl. Ordinario n. 91, relativo alla GU n. 111)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet —

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania do 31.12.2017

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni
Viale America 201, 00144 Roma

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 18.02.2016

Numer pomocy SA.42225 (2015/N)

Państwo członkowskie Litwa

Region — Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) strateginių projektų kūrimo strateginėse 
IRT vietose skatinimo pagalba.

Podstawa prawna 1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127), toliau – 
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 ir 13 straipsnių papildymo 
įstatymas (Žin., 2013, Nr. 54-2688);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1216 dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916
„Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 133-6789), 
papildytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 916 21 
straipsniu1 (Žin., 2012, Nr. 88-4609).

3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo dėl valstybės pagalbos teikimo 
strateginių technologijų kūrimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo projek-
tas, toliau – įsakymo projektas.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej
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Budżet Całkowity budżet: EUR 220,51 (w mln)
Budżet roczny: EUR 18,38 (w mln)

Intensywność pomocy 25 %

Czas trwania 01.08.2015 – 31.12.2016

Sektory gospodarki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

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 05.04.2016

Numer pomocy SA.42680 (2015/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime d'aides visant à l'instauration d’un dispositif d’accompagnement 
temporaire de certains foyers perdant la réception de la télévision par voie 
hertzienne terrestre lors des opérations de libération de la bande 700 MHz au 
profit des services mobiles

Podstawa prawna Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de 
la modernisation de la télévision numérique terrestre
Projet de décret relatif à l’aide à l'équipement et à l'assistance technique aux 
téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision 
en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation 
de la norme de codage vidéo MPEG 2
Projet de décret relatif à l’aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de 
l'article 99 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Wsparcie społeczne dla indywidualnych konsumentów
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 56,9 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2022

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de la culture et de la communication
182 rue Saint Honoré 75001 Paris

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 26.11.2015

Numer pomocy SA.43363 (2015/N)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amendment of the restructuring plan approved in 2014 and granting of new aid 
to Eurobank

Podstawa prawna Law 3864/2010 (Gov. Gazette A 119) Law 4340/2015 (Gov. Gazette A 134) 
Cabinet Act 36/2015 (Gov. Gazette A 135)

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna EUROBANK

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy Pozostałe – Additional restructuring aid to Eurobank

Budżet Całkowity budżet: EUR 2 122 (w mln)

Intensywność pomocy —
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Czas trwania —

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Hellenic Financial Stability Fund
10, E. Venizelos Ave. (Panepistimiou), Athens 106 71, Greece

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 14.12.2015

Numer pomocy SA.43506 (2015/N)

Państwo członkowskie Słowacja

Region Slovak Republic —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade 
ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím 
nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie

Podstawa prawna — Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
— Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
— Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov;
— Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
— Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov;
— Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite”);

— Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

— Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 250 (w mln)

Intensywność pomocy 90 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Górnictwo rud żelaza, Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego 
oraz do produkcji nawozów, Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, 
Produkcja odzieży skórzanej, Produkcja masy włóknistej, Produkcja papieru 
i tektury, Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, Produkcja 
nawozów i związków azotowych, Produkcja tworzyw sztucznych w formach 
podstawowych, Produkcja włókien chemicznych, Produkcja surówki żelazos-
topów; żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Produkcja rur; przewodów; 
kształtowników zamkniętych i łączników; ze stali, Produkcja aluminium, 
Produkcja ołowiu; cynku i cyny, Produkcja miedzi

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Environmentálny fond
P. O. Box 16, Martinská 49, 8200 15 Bratislava 215

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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