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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 313/05)

Data przyjęcia decyzji 8.11.2006

Numer pomocy N 216/06

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Indemnisation des ramasseurs agrées d'huiles usagées

Podstawa prawna Délibération du Conseil d'administration de l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) no 06-1-2 du 2 février 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 13 mln EUR

Czas trwania 1 styczeń 2007 r. — 31 grudzień 2012 r.

Sektory gospodarki Gromadzenie olejów odpadowych

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
2, square La Fayette
BP 90 406
F-49004 Angers cedex 01

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 13.11.2006

Numer pomocy N 320/06

Państwo członkowskie Malta

Nazwa Participation in the EUREKA-programme

Podstawa prawna Malta Enterprise Corporation Act (Cap 463)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Badania i rozwój

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,1 mln MTL; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,4 mln MTL

Intensywność pomocy 30 %

Czas trwania 31 grudzień 2010 r.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Malta Enterprise Corporation; Enterprise Centre;
San Gwann SGN 09, Malta

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 20.9.2006

Numer pomocy N 501/05

Państwo członkowskie Niderlandy

Nazwa Draagkrachtondersteuning voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Podstawa prawna Artikel 55b en 76j van de Wet bodembescherming en artikel 40 en 40a van het
Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 20 mln EUR; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 500 mln EUR

Intensywność pomocy 115 %

Czas trwania 20 wrzesień 2006 r. — 31 grudzień 2030 r.

Sektory gospodarki Wszystkie sektory

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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