
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)

(2018/C 020/01)

Data przyjęcia decyzji 27.03.2014

Numer pomocy SA.30481 (2012/E)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) State Aid in favour of Agence France-Press (AFP)

Podstawa prawna loi no 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence france-Presse; décret 
no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de l'aide à la modernisation de la 
presse quotidienne; article 1458 du Code géneral des impôts; This measure is 
a regularly reoccurring individual measure.

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Agence France-Presse

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Odpis zadłużenia, Inny rodzaj ulgi podatkowej, Usługi 
dotowane

Budżet Budżet roczny: EUR 100 (w mln)

Intensywność pomocy %

Czas trwania 30.09.1944 – 31.12.2024

Sektory gospodarki Działalność agencji informacyjnych
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Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

French Republic

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 23.08.2017

Numer pomocy SA.42525 (2017/N)

Państwo członkowskie Słowacja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej 
osobnej dopravy

Podstawa prawna Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturál-
nych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020; Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra 2014 – 2020.

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Železničná spoločnosť Slovensko, a. 
s. (ZSSK)

Cel pomocy Koordynacja transportu

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: EUR 96.452 (w mln)

Intensywność pomocy 97,13 %

Czas trwania 01.09.2017 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Transport kolejowy pasażerski; międzymiastowy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava, 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 15.12.2017

Numer pomocy SA.46997 (2017/NN)
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Państwo członkowskie Bułgaria

Region Bulgaria —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Мярка 2.7 „Схема за финансов инженеринг” от Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Podstawa prawna чл. 7, ал.1 от Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции 
в аквакултурата” по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от 
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 
2013 г.
чл. 7, ал.1 от Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка 
и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на приоритетна ос № 2 
„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана 
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.
точка „Б.2.3”. „Обосновка на процента съфинансиране, целеви групи/сектори/ 
области и бенефициенти” на Оперативна програма за развитие на сектор 
рибарство /2007-2013/
точка „Б.2.6”. „Специфична информация за всяка мярка” – точка 3. „Финансово 
разпределение по мярката” на Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аква-
културата и точка 3. „Финансово разпределение по мярката” на Мярка 2.6 
Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура от 
Оперативна програма за развитие на сектор рибарство /2007-2013/.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rybołówstwo i akwakultura, Rozwój sektorowy

Forma pomocy Pozostałe – Предоставени гаранции и допълнителни кредитни преференции на 
бенефициенти по ОПРСР.

Budżet Całkowity budżet: BGN 0.415 (w mln)
Budżet roczny: BGN 0.415 (w mln)

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania do 31.12.2015

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури
Бургас, ул. Александър Батенберг №1
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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 06.11.2017

Numer pomocy SA.47429 (2017/N)

Państwo członkowskie Chorwacja

Region HRVATSKA —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Poticaj u kombiniranom prijevozu tereta željeznicom, unutarnjim vodama ili 
morem, potpora u kombiniranom prijevozu tereta cestovnom dionicom

Podstawa prawna Zakon o kombiniranom prometu („Narodne novine”, 120/2016.) Nacrt 
prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta odobren od Europske 
Komisije

Rodzaj środka pomocy — —

Cel pomocy Ochrona środowiska, Koordynacja transportu

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet —

Intensywność pomocy 0 %

Czas trwania —

Sektory gospodarki Działalność usługowa wspomagająca transport; pozostała

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog 
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 12.10.2017

Numer pomocy SA.48634 (2017/N)

Państwo członkowskie Dania
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Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Subsidy Scheme Rail Freight

Podstawa prawna The Railways Act No 1249 of 11 November 2010, Act no 1107 of 
21 November 2012 on payment for the use of the State Railway Network 
and environmental protection for freight transport by rail and Act No 1108 of 
23 November 2012 on infrastructure charges, etc. for the State Railway 
Network.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Całkowity budżet: DKK 56.1 (w mln)
Budżet roczny: DKK 18.7 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2020

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Banedanmark
Amerika Plads 15, 2100 København Ø

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 20.11.2017

Numer pomocy SA.48699 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres 
cinématographiques de longue durée (prolongation)

Podstawa prawna Articles 211-1 à 211-102 du Régime général des aides financières du CNC

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 600 (w mln)
Budżet roczny: EUR 100 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania do 31.12.2023

Sektory gospodarki Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo; programów tele-
wizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centre national du cinéma et de l'image animée
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16
FRANCE

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 20.11.2017

Numer pomocy SA.48907 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres 
audiovisuelles – documentaire de création et fiction (prolongation)

Podstawa prawna Articles 311-1 à 311-81 et 311-89 du Règlement général des aides financières 
du CNC

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 960 (w mln)
Budżet roczny: EUR 160 (w mln)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania do 31.12.2023

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

C 20/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.1.2018

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


Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centre national du cinéma et de l'image animée
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16
FRANCE

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 08.11.2017

Numer pomocy SA.48950 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Plan de numérisation d'œuvres cinématographiques de patrimoine (prolonga-
tion)

Podstawa prawna Règlement général des aides financières du CNC (Articles 511-1 à 511-15)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Kultura

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Dotacja zwrotna

Budżet Całkowity budżet: EUR 60 (w mln)
Budżet roczny: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy 90 %

Czas trwania 01.01.2018 – 31.12.2023

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

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC)
12 rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16
FRANCE

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 13.12.2017

Numer pomocy SA.48972 (2017/N)
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Państwo członkowskie Niemcy

Region DEUTSCHLAND —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verlängerung FörderRL IaTPS

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Lärmminderung an Bestandsgü-
terwagen im Rahmen der Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems 
auf Schienenwegen der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (För-
derrichtlinie laTPS vom 17.10.2013)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Koordynacja transportu

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 109 (w mln)

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 09.12.2017 – 12.12.2020

Sektory gospodarki Transport kolejowy towarów

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
Heinemannstraße 6, 53175 Bonn

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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