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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 155/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji: 8.3.2006

Państwo członkowskie: Niemcy

Nr pomocy: N 52b/2006

Tytuł: Przedłużenie programu pomocy N 655b/2001 —
Wspieranie zmniejszania emisji i ochrona klimatu w Saksonii

Cel: Zmniejszenie emisji i ochrona klimatu

Podstawa prawna: Richtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Landwirtschaft über die Gewährung von
Fördermitteln für Vorhaben des Immissions- und Klimaschutzes
einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien

Budżet: 15,91 mln EUR

Czas trwania: 2006-2008

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: 20.10.2005

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Nr sprawy: N 318/2005

Tytuł: Demonstracja energii prądu fal i pływów morskich

Cel: Ochrona środowiska/Ochrona energii

Podstawa prawna: Science and Technology Act 1965 (Section
5)

Budżet: 58,8 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Pomoc na inwestycje 25 %
+ 100 GBP pomocy operacyjnej na każdą MWh.

Całkowita maksymalna kwoty pomocy na każdy projekt
wynosi 9 mln GBP

Czas trwania: Decyzja w sprawie pomocy: 2005-2017

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: 19.1.2005

Państwo członkowskie: Niemcy

Nr pomocy: N 497/2004

Tytuł pomocy: Pomoc dla niemieckiego przemysłu węglowego
na rok 2005

Cel: wsparcie dla produkcji węgla, aby pomóc osiągnąć cel
polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
oraz potrzeba kontynuowania restrukturyzacji przemysłu
węglowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

Budżet: Dotacje: 2 709,8 mln EUR; utracone wpływy z
podatków: 21,6 mln EUR;

Intensywność lub kwota pomocy: Pomoc na ograniczenie
działalności oraz na produkcję obejmuje różnicę między kosz-
tami produkcji a ceną sprzedaży. Pomoc na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych obejmuje koszty wynikające z restrukturyzacji
przemysłu węglowego.

Czas trwania: 2005 r.

Informacje dodatkowe:
1) Forma pomocy: Dotacje i ulgi podatkowe

2) Beneficjenci: trzy spółki węglowe: RAG AG — 2 704,2 mln
EUR, Dr. A. Schaefer Bergbau GmbH — 0,5 mln EUR oraz
Bergwerkgesellschaft Merchweiler GmbH — 5,1 mln EUR

3) Propozycja: Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń w odnie-
sieniu do opisywanego środka, ponieważ jest on zgodny z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie
pomocy państwa dla przemysłu węglowego

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: 16.5.2006

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów Noord
Brabant

Nr pomocy: NN 76/2005

Nazwa: NV Monumenten Fonds Brabant

Podstawa prawna: Article 158(1) (e) Provinciewet & Statenbe-
sluit 76/03B inzake uitwerking bestuursakkoord
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Rodzaj środka pomocy: Pomoc indywidualna

Cel pomocy: Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma pomocy: Dotacje bezpośrednie — Pożyczka uprzywile-
jowana

Budżet: Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach
programu (w milionach w walucie krajowej): 4,8

Sektory gospodarki: Działalność usługowa

Czas trwania: 2004-2007

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 's-Hertogenbosch
Nederland

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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