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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 202/07)

Data przyjęcia decyzji: 12.4.2006

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Nr środka pomocy: N 95/2006

Nazwa: Podatek klimatyczny: kwalifikowalność kolejnych
sektorów do porozumień w sprawie zmian klimatycznych

Cel: Pięć kolejnych sektorów zawarło z rządem Zjednoczonego
Królestwa porozumienie w sprawie zmian klimatycznych.
Osiągnięcie celów w zakresie poprawy efektywności energe-
tycznej przewidzianych w porozumieniach upoważnia dane
sektory/przedsiębiorstwa do ulgi w zakresie podatku klimatycz-
nego.

Podstawa prawna: Finance Act 2000

Budżet: Nie przewidziano żadnych zmian w budżecie w
związku z porozumieniami w sprawie zmian klimatycznych

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: 22.2.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196a/2005

Tytuł: Program zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza
pochodzących ze źródeł eksploatowanych w interesie
publicznym

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Budżet: Około 10 mln CZK (347 000 mln EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:
Powyżej:

— 30 % lub 40 % (oszczędność energii, CHP, odnawialne
źródła energii) + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymujących
wsparcie zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a) lub c),
lub

— poziomu pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Pomoc w rozumieniu pkt 28 wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego: 15 %

Czas trwania: 6 lat (począwszy od 1 lutego 2005 r.)

Dalsze informacje: Forma pomocy: pożyczki uprzywilejo-
wane, dotacje na spłatę odsetek

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: 22.2.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196b/2005

Tytuł: Program rekonstrucji źródeł zanieczyszczenia powietrza
zgodnie z wymogami legislacyjnymi ustawy o ochronie powie-
trza

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawn: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Budżet: Około 100 mln CZK (3,5 mln EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:

Powyżej:

— 30 % lub 40 % (oszczędność energii, CHP, odnawialne
źródła energii) + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymujących
wsparcie zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a) lub c),
lub

— poziomu pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Pomoc w rozumieniu pkt 28 wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego: 15 %

Czas trwania: 6 lat (począwszy od 1 lutego 2005 r.)

Dalsze informacje: Forma pomocy: dotacje, pożyczki uprzy-
wilejowane, dotacje na spłatę odsetek

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: 22.2.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196c/2005

Tytuł: Program zmniejszania emisji lotnych związków orga-
nicznych

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Budżet: Około 25 mln CZK (867 000 EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:

Powyżej:

— 30 % + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymujących wsparcie
zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a) lub c), lub

— poziomu pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Pomoc w rozumieniu pkt 28 wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego: 15 %
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Czas trwania: 6 lat (począwszy od 1 lutego 2005 r.)

Dalsze informacje: Forma pomocy: pożyczki uprzywilejo-
wane, dotacje na spłatę odsetek

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: 22.2.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196d/2005

Tytuł: Program wdrażania regionalnych programów zmierzają-
cych do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poziomu
zanieczyszczeń

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Budżet: Około 20 mln CZK (694 000 EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:
Powyżej:

— 30 % lub 40 % (oszczędność energii, CHP, odnawialne
źródła energii) + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymują-
cych wsparcie zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a)
lub c), lub

— poziomu pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Pomoc w rozumieniu pkt 28 wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego: 15 %

Czas trwania: 6 lat (począwszy od 1 lutego 2005 r.)

Dalsze informacje: Forma pomocy: pożyczki uprzywilejo-
wane, dotacje na spłatę odsetek

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: 21.12.2005

Państwo Członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196e/2005

Tytuł: Program wsparcia utylizacji odpadów

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon
č. 477/2001 Sb. o obalech

Budżet: Około 240 mln CZK (8,2 mln EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:
Od:

— 30 % + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymujących wsparcie
zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a) lub c)

— poziom pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Stosuje się premię dla MŚP w wysokości 10 %

Czas trwania: 6 lat (licząc od 1 lutego 2005 r.)

Inne informacje: Forma pomocy: pożyczki uprzywilejowane,
dotacje na spłatę odsetek

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: 22.2.2006

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 196g/2005

Tytuł: Program najlepszych dostępnych technik

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci

Budżet: Około 100 mln CZK (3,5 mln EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy:

Powyżej:

— 30 % + 10 % lub 5 % dla regionów otrzymujących wsparcie
zgodnie z art. 87 ust. 3 odpowiednio lit. a) lub c), lub

— poziomu pomocy regionalnej (który waha się od 20 % do
50 %) + 10 %

Pomoc w rozumieniu pkt 28 wytycznych dotyczących pomocy
państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego: 15 %

Czas trwania: 6 lat (pcząwszy od 1 lutego 2005 r.)

Dalsze informacje: Forma pomocy: dotacje, pożyczki uprzy-
wilejowane, dotacje na spłatę odsetek

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: 22.12.2005

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Nr pomocy: N 570/2005

Tytuł: „Obniżka podatku akcyzowego na biopaliwa”

Cel: Ochrona środowiska: redukcja emisji (Producenci biopaliw
i podmioty zajmujące się handlem paliwami)

Podstawa prawna: „Invoegen van een nieuw artikel 72a in de
Wet op de accijns ingevolge het wetsvoorstel houdende wijzi-
ging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006)”

Budżet: 70 mln EUR

Czas trwania: 1 rok: od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia
2006 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/
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Data przyjęcia decyzji: 5.8.2005

Państwo członkowskie: Dania

Nr pomocy: N 579/2004

Tytuł: System odszkodowań dla rybaków łowiących łososia

Cel: Celem systemu jest naprawienie szkód spowodowanych
nagłym zakazem sprzedaży dorosłego łososia przeznaczonego
do spożycia przez ludzi

Podstawa prawna: Aktstykke nr. 8 af 20. oktober 2004 og
bekendtgørelse af 3. oktober 2005 om ændring af bekendtgø-
relse om tilskud til visse erhvervsfiskere, der har drevet fiskeri
efter laks i Østersøen

Budżet: Całkowity budżet wynosi 3 miliony DKK
(400 000 EUR)

Forma oraz intensywność pomocy: Dla każdego statku prze-
widziano pułap odszkodowania: całkowite wyładunki łososia
(w kg) w 2003 r. + 30 %. Zasadniczo, gdy statek osiągnie ten
pułap, nie może otrzymać odszkodowań za kolejne wyładunki
dorosłego łososia

Okres wypłacania pomocy: System ten stanowi tymczasowy
środek mający na celu zrekompensowanie strat poniesionych w
okresie od dnia 16 września 2004 r. do dnia 15 marca 2005 r

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

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: 28.3.2006

Państwo członkowskie: Włochy (Prowincja Mantua)

Nr środka pomocy: N 620/05

Tytuł: Pomoc inwestycyjna na budowę wytwórni biogazu w
prowincji Mantua

Cel: Budowa dwóch wytwórni biogazu — pomoc na ochronę
środowiska .

Podstawa prawna:
— Delibera Giunta Regionale n. 19839 del 16.12.2004 —

«Progetto Fo.R.Agri. Fonti rinnovabili in Agricoltura in
Provincia di Mantova»

— Delibera Giunta Provinciale n. 20 del 3.2.2005 — «Presa
d'atto sottoscrizione accordo quadro sviluppo territoriale —
progetto Fo.R.Agri»

Budżet: 1 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalnie 40 %
+ 10 % dla MŚP

Czas trwania: 3 lata

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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