
II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
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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)

(2017/C 036/01)

Data przyjęcia decyzji 29.03.2016

Numer pomocy SA.36510 (2014/NN)

Państwo członkowskie Polska

Region Lódzkie Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Euroglas Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie 
zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r.
Zezwolenie Nr 116 z dnia 10 stycznia 2008 r. na prowadzenie działalnosci 
gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Euroglas Polska Sp. z o.o.

Cel pomocy Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy Odliczenie od podatku

Budżet Całkowity budżet: PLN 209,49 (w mln)

Intensywność pomocy 26,17 %

Czas trwania 10.01.2008 – 31.12.2026
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Sektory gospodarki Produkcja szkła płaskiego, Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5, PL – 00-507 Warszawa

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 03.10.2016

Numer pomocy SA.43751 (2016/N)

Państwo członkowskie Dania

Region DANMARK —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projektering og opførelse af en havvindmøllepark med en samlet effekt på 
350 MW.

Podstawa prawna Retsgrundlaget udgøres af en retsakt, der skal godkendes af Folketinget, og den 
koncessionskontrakt, der undertegnes med modtagerne.

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: DKK 6 762 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania 01.01.2019 – 01.01.2039

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. 

Data przyjęcia decyzji 27.09.2016
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Numer pomocy SA.44626 (2016/N)

Państwo członkowskie Dania

Region DANMARK —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pilotudbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg

Podstawa prawna Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, lov 
nr. 261 af 16. marts 2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Energia odnawialna

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: DKK 160 (w mln)
Budżet roczny: DKK 8 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania do 31.12.2016

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

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 14.06.2016

Numer pomocy SA.45164 (2016/N)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Compensación por costes indirectos del RCDE de la UE en España – 
Modificatión del presupuesto y de la duración

Podstawa prawna Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo 
de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales 
a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de <<fuga de 
carbono>>
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 106 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania 01.01.2016 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Director General de Industria
Paseo de la Castellana, 160 – 28071 Madrid

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 08.12.2016

Numer pomocy SA.45867 (2016/N)

Państwo członkowskie Belgia

Region BELGIQUE-BELGIE —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) The Belgian federal regime governing renewable energy certificates and aid to 
the Rentel and Norther wind farm projects.

Podstawa prawna The Electricity Act of 29 April 1999 and the Royal Decree on the establishment 
of mechanisms for the promotion of electricity produced from renewable energy 
sources of July 2002.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Energia odnawialna

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 4 812,8918 (w mln)
Budżet roczny: EUR 253,3101 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania —
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Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas („CREG”)/Elia
Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussels Belgium (CREG)/Keizerslaan 20, 1000 
Brussels Belgium (Elia).

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 19.12.2016

Numer pomocy SA.46230 (2016/N)

Państwo członkowskie Grecja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Mid term review of the Greek Regional Aid Map (2017-2020)

Podstawa prawna Commission decision that will be issued. No national legal basis.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy 35 %

Czas trwania 01.01.2017 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

All authorities granting aid in 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. 
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