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(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 35/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.1.4.

Támogatás száma N 418/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)

Jogalap Energy Act 2004 (Part 2, Chapter 5): sections 124 to 132

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája —

Költségvetés —

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2008.4.1.-2018.3.31.

Gazdasági ágazat Energia

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.20.

Támogatás száma NN 27/05

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Ricerca e sviluppo nel settore elettrico

Jogalap decreto ministeriale del 26 gennaio 2000;

decreto ministeriale del 17 aprile 2001;

decreto ministeriale del 28 febbraio 2003;

decreto 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83.

decreto ministeriale dell'8 marzo 2006 (che sostituisce il decreto del 28 febbraio
2003) recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività
di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale, che stabilisce le condi-
zioni relative alla selezione e al finanziamento dei progetti di ricerca;

decreto del 23 marzo 2006, che approva il piano triennale di R&S nel settore
dell'energia.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 450 millió EUR

Támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2000.1.1.-2009.12.31.

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Cassa conguaglio per il settore elettrico Via Cesare Beccaria n. 94/96
I-00196 Roma

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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