
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń lub środek nie stanowi pomocy państwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 145/03)

Data przyjęcia decyzji 19.12.2016

Numer pomocy SA.45482 (16/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region Sud, Italia Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misure di supporto al trasporto ferroviario di merci in Italia

Podstawa prawna L’art. 1, comma 294, della L. 190/2014 (per l’anno 2015) e s.m.i. E Il 
D.L. n. 185 del 25 novembre 2015 (c.d. D.L. Giubileo), come emanato 
con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016 pubblicato in 
G.U. del 23 gennaio 2016 (per gli anni 2016 e 2017). Decreto diretto
riale n. 4/2016 del 5/2/2016 (relativo ai contributi 2015 – da modifi
carsi nella nuova versione consolidata in allegato); Schema di decreto 
per il 2016 e 2017 (relativo ai contributi 2016 e 2017) Riferimenti (se 
del caso): Il D.L. n. 185 del 25 novembre 2015 (c.d. D.L. Giubileo), 
come emanato con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016 
pubblicato in G.U. del 23 gennaio 2016 (in vigore per le annualità 
2016 e 2017) e la L. 190/2014, l’art. 1, comma 294 (in vigore per 
l’anno 2015).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: 300 mln EUR
Budżet roczny: 100 mln EUR

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania do 31.12.2017

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Giuseppe Caraci 36
00157 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.
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