
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 146/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji: 5.10.2005

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Irlandia
Północna)

Nr pomocy: N 190a/2005

Tytuł: Zmiana podatku klimatycznego (Climate Change Levy)
(C 18/2001)

Cel: Środek pomocy rozszerza prawo do zawierania dobrowol-
nych porozumień w sprawie zmian klimatycznych (a zatem do
korzystania z obowiązującego systemu ulg w zakresie podatku
klimatycznego) na spółki ze wszystkich sektorów o:

— przynajmniej 12 % intensywności energetycznej, lub

— 3 % do 12 % intensywności energetycznej, jeżeli udział
przywozu w sektorze wynosi przynajmniej 50 % lub jeżeli
współczynnik wywozu do produkcji w sektorze stanowi
przynajmniej 30 %.

W wyżej określonych ramach decyzja obejmuje nowe porozu-
mienia w sprawie zmian klimatycznych z British Compressed
Gases Association oraz Kaolin and Ball Clay Association

Podstawa prawna: Finance Act 2000

Budżet: Około 25 mln GBP/rok

Czas trwania: Do dnia 31 marca 2011 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 20.4.2004

Państwo członkowskie: Belgia

Numer środka pomocy: N 604/03

Tytuł: Pomoc na przekwalifikowanie pracowników zwolnio-
nych przez przedsiębiorstwa poddawane restrukturyzacji

Cel: Promowanie aktywnych działań w zakresie przekwalifiko-
wywania pracowników

Podstawa prawna: Loi-programme du 22 décembre 2003/
Programmawet van 22 december 2003

Budżet: 25 mln EUR w 2004 r., 50 mln EUR w 2005 r.

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalna wysokość
zwrotu kosztów działań mających na celu przekwalifikowanie
pracowników: 1 800 EUR na pracownika; maksymalna wyso-
kość obniżki składek płaconych przez pracownika: 1 200 EUR
na pracownika; maksymalna wysokość obniżki składek płaco-
nych przez pracodawcę: 1 200 EUR na pracownika;

Czas trwania: Program pilotażowy

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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