
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 198/01)

Data przyjęcia decyzji 03.12.2014

Numer pomocy SA.39375 (2014/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Incentivi fiscali alle opere audiovisive

Podstawa prawna Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008): art. 1, 
commi da 325 a 328 e da 330 a 337
Il comma 335 dell’art. 1 citato è stato modificato dall’art. 6, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2014, n. 106
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 ottobre 2013, n. 112: art. 8, commi da 1 a 7
I commi 2 e 4 dell’art. 8 citato sono stati modificati dall’art. 6, comma 2, del 
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2014, n. 106
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE CINEMA:
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante 
disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione 
cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui 
alla legge n. 244 del 2007
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE PER L’ESTENSION…

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —
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Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Inny rodzaj ulgi podatkowej – Pomoc będąca przedmiotem niniejszej notyfikacji 
polega na:
ulgach podatkowych na utwory audiowizualne produkowane przez niezależ-
nych producentów (rozszerzenie systemu pomocy obowiązującego już w przy-
padku utworów kinematograficznych ex L 244/07): przepisy wykonawcze

Budżet Całkowity budżet: EUR 1 030 (w mln)
Budżet roczny: EUR 115 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 01.01.2014 – 31.12.2022

Sektory gospodarki Działalność związana z filmami; nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 – Roma – Italia

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 05.11.2015

Numer pomocy SA.40725 (2015/N)

Państwo członkowskie Francja

Region FRANCE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME 
innovantes

Podstawa prawna L’article 217 octies du code général des impôts (CGI)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka, MŚP, Innowacja

Forma pomocy Zmniejszenie podstawy opodatkowania

Budżet Całkowity budżet: EUR 40 (w mln)
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Intensywność pomocy 33,3 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

MINEFI
139, rue de bercy 75572 PARIS cedex 12

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.41981 (2015/N)

Państwo członkowskie Litwa

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Į elektros kainas įtraukiamų netiesioginių su išmetamuoju CO2 susijusių išlaidų 
kompensavimas Lietuvoje

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 
»Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo« 
pakeitimo”
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl į elektros kainas įtraukiamų 
išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, 
kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2013–2020 m. laikotarpiu 
tvarkos aprašo patvirtinimo”

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 13,1 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1,5 (w mln)
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Intensywność pomocy 85 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministry of the Economy of the Republic of Lithuania
Gedimino per. 38 LT-01104 Vilnius, Lietuva

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 01.04.2016

Numer pomocy SA.43766 (2016/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Régime de garanties de l’Etat à la construction navale

Podstawa prawna Loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative, article 119.
Décret no 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités 
d‘application de l’article 119 de la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de 
finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l’Etat en faveur 
des sociétés du secteur de la construction navale

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Całkowity budżet: EUR 3 000 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania 01.01.2016 – 31.12.2025

Sektory gospodarki Produkcja statków i łodzi

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
139, rue de Bercy

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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